“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Bruggen van Berea – Het Sabbatsjaar
Er wordt geboden om elke zeven jaar het land een jaar rust te geven.
Er zijn mensen die zich afvragen of boeren of tuinders hun land elke zeven jaar zouden moeten laten
rusten.
Hoewel dat een goed gebruik zou kunnen zijn, want JHWH heeft er vast goede redenen voor, is het op
grond van Torah niet verplicht.
In de Torah wordt het verplicht gesteld voor als je het land bent binnengegaan dat Hij ons heeft gegeven,
en dat is natuurlijk nog niet gebeurd.
We zijn nog steeds verstrooid onder de volken.
Leviticus 25:1-7
De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes bij de berg Sinaï: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen:
Wanneer u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een
sabbat voor de HEERE (JHWH). Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard
snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat
zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE (JHWH). Uw akker mag u niet
bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet
oogsten, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van
volkomen rust voor het land. De opbrengst van de sabbat van het land zal voor u als voedsel
dienen: voor u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner, die bij u als vreemdeling
verblijven. Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land leven, mag heel de opbrengst
ervan als voedsel dienen.
Dus wordt het Sabbatsjaar voor het land van kracht zodra we, volgens de woorden van JHWH zelf, in
het land zijn (zie vetgedrukte tekst).
Vanuit geestelijk oogpunt, verwijst de sabbatsrust in het 7e jaar waarschijnlijk naar het 7000e jaar,
waarin onze Messias Heer van de aarde zal zijn, gedurende 1000 jaar.. en we met Hem zullen rusten in
het land.

Die uitleg hebben we in verschillende studies uitgewerkt.
Misschien is de studie die daarover het meeste informatie bevat de tweedelige studie “De 4e en 7e Dag”,
mocht het je interesseren.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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