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A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 38 

Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod? 

Antwoord: Ten eerste, dat de kerkelijke Woordverkondiging en de scholen instandgehouden 

worden, en dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom om Gods Woord te horen, de sacramenten te 

gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en als christen de armen bij te staan. Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven afstand 

van mijn boze werken neem, de Heere door Zijn Geest in mij laat werken en aldus de eeuwige s abbat in dit leven aanvang. 

  

Een dag van rust 

1 Terug naar het begin! 

2 Denken vanuit Christus 

3 Uitzien naar de toekomst  

  

1 Terug naar het begin 

Bi j alle discussie over sabbat/zondag, moeten we terug naar het begin. In Gen. 1 lezen we van het door God ingestelde 

ri tme: zes dagen plus één. Het terugkerende patroon wordt doorbroken als God de zevende dag rust van al Zi jn werk (Gen. 

2:1-3). 

1. God heeft blijkbaar een speciale bedoeling met de zevende dag. Wij hebben die dag daarom hoog te houden, te 'eren' .  

2. De zevende dag is een 'rustdag'. Di t rusten bestaat in een genieten van wat God gemaakt heeft. Het vierde gebod 

ondergraaft daarmee de 24-uurseconomie. Een mens is geen machine. 'Moderne slavernij' is een hedendaagse bedreiging. 

3. God 'zegende' de dag om tot zegen te zijn voor de mens. Deze zegen bestaat niet in luieren, nietsdoen, maar het ons 

verbl ijden in God! 'De zondag is een uitkijktoren om de werken van God te aanschouwen' (Calvijn).  

  

2. Denken vanuit Christus 

Jezus heeft de sabbat hooggehouden (Luk. 4:16). Jezus  kwam in een wereld waarin de sabbat ingewikkeld was geworden in 

een kluwen van regeltjes en wetten.  

Daar had Jezus  kri tiek op. De sabbat is  immers  gemaakt 'om de mens '.   De dag is er voor het welzijn en het heil  van de 

mens . (Jes. 58:13-14). 

Jezus  heeft geen kri tiek op de sabbat, maar wel  op het misbruik ervan. Jezus  legt het vierde gebod niet ter zijde. Hi j schaft 

het gebod niet af, maar vervult het. (Mt. 5:17) 

Ti jdens de beginjaren van de kerk kwam er een geleidelijke verandering va n sabbat naar zondag.  

A. Dat heeft te maken met de opstanding van Chris tus . Hi j verscheen immers op de eerste dag van de week aan hen (Joh. 

20:19). En een week later opnieuw, terwijl  de discipelen samen waren (vs . 19). Jezus  heeft er Zelf voor gezorgd 

dat deze eerste dag bijzonder werd! 

B. Tegeli jk was  het ook de dag waarop de Geest werd uitgestort op de kerk. De 'dag van het Pinksterfeest' (Hand. 2:1) was 

in het OT het 'wekenfeest' en volgens Lev. 23:15-16 vond deze dag plaats ná de sabbat. Door de zondag 'de dag 

des Heeren' te noemen hielden de eerste chris tenen de band met het bondsvolk Is raël vast, want ook in Jes. 

58:13 wordt gesproken over de 'heilige dag des Heeren'. 



Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 43 
 

A.A.F. van de Weg 

C. Paulus  geeft later aanwi jzingen aan de gemeente van Korinthe voor de samenkomsten ' op de eerste dag der week' (1 

Kor. 16:2) en Paulus ontmoet in Troas (Hand. 20:7) discipelen die op de 'eerste dag der week' brood breken.  

Of daarmee de zevende dag als sabbat was afgeschaft? Nee, zeker niet voor de Messiasbelijdende joden. Voor chris tenen 

ui t de joden bleef de vri jheid om de sabbat te houden. Maar de sabbbat is  kennelijk niet ingevoerd voor de 

heidenchristenen.  

Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat de eerste dag der week, de zondag, de vervulling (dus  niet: a fschaffing!) is 

van de oudtestamentische sabbat.  

Wi j ontvangen het sabbatsgebod niet meer ui t handen van Mozes , maar ui t handen van Chris tus . Hi j is het die deze dag 

geheiligd heeft. (Ps. 118:24) 

Daarom is het ook niet terecht te zeggen dat Constanti jn (321) deze dag ui tgevonden heeft. Naast de bijbel  zi jn er andere 

getuigenissen van vroeger datum dan Constantijn (Eusebius, Plinius) die aangeven dat de zondag al  vroeg gevierd werd. 

Hoewel  Constantijn deze dag wettelijk vasts telde als rustdag, is  de eerste dag der week geleideli jk aan de dag van 

gezamenlijke viering en vreugde geworden. 

Naar mi jn mening zi jn sabbat én zondag beide een gestal te van het vierde gebod. Ze vallen niet samen, maar er is  wel een 

nauwe samenhang. Het zijn feestdagen en dagen van samenkomst. 

  

3. Uitzien naar de toekomst 

De zes dagen werken plus één dag rust zi jn geen eindeloze herhaling, maar oefening voor straks . De HC heeft het over de 

Geest Die in onze harten werkt om de eeuwige sabbat een aanvang te laten nemen. De rustdagen hier zijn korte pauzes, 

vergeleken met de sabbatsrust die overbli jft voor het volk van God (Hebr. 4:9). Die rust komt niet aanwaaien, maar 

daarvoor dienen wij ons  in te spannen. Die inspanning komt op gang, waar wi j als verloren zondaren door het geloof leren 

rusten aan Gods hart, in Christus' volbrachte Middelaarswerk. Zo wordt de zondag Zoondag. Zo kom ik tot de echte 'rust -

s tand'. 

En i s  er wat om naar uit te zien. Een sabbat zonder einde.  

  

Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  

1. Spreek er met elkaar ove r door wat de zondag voor je inhoudt. In hoeverre lukt het om de zondag ook echt rustdag te 

laten zijn?  

2. Sabbat en zondag zijn beide bedoeld als feestdagen. Is het duideli jk geworden waarom wi j als christenen de zondag 

'apart zetten'? 

3. Ds. J.T. Doornebal  zei  eens : 'waar liefde tot God is , daar is  liefde tot Zijn dag'. Hoe ui t die liefde tot Gods dag zich bij ons? 

Hoe helpen de kerkdiensten jou daarbij? 

4. De sabbatsrust die beloofd wordt aan Gods kinderen heeft te maken met de rust in het werk van de Heere Je zus . Hebt u 

deze rust gevonden en beleeft u deze rust ook wel eens? 

  

Voor de kinderen:  

• -  Is  de zondag voor jou een feestdag? Wat vind je fijn aan de zondag?    


