


88. SABBAT of 
ZONDAG?



Wat is de sabbat? (shabath)

Het woord sabbat komt van het Hebreeuwse woord Shabath, wat 
letterlijk "rust" of "beëindiging" betekent.

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun 
legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn 

werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte 
Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij 

gemaakt had.  En God zegende de zevende dag en 
heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn 

werk, dat God schiep door het te maken.
Genesis 2:1 - 3 HSV



Al voordat Mozes de Wet ontvangt op de Sinai wordt de Israelieten 
opgedragen om de sabbat te houden door op de 7e dag geen manna te 

verzamelen

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor 
u brood uit de hemel laten regenen. Het volk 
moet eropuit gaan en de per dag benodigde 

hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef 
kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet. 

En op de zesde dag moet het zó zijn dat zij 
bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het 
dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen.

Exodus 16:4 - 5 HSV



Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het de 
sabbat voor de HEERE . U zult het vandaag buiten niet vinden.  
Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de zevende dag is 
het sabbat. Dan zal het er niet zijn. Het gebeurde echter op de 

zevende dag dat sommigen van het volk eropuit gingen om 
brood te verzamelen, maar zij vonden niets. 

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Hoelang weigert u nog Mijn 
geboden en Mijn wetten in acht te nemen?  Zie, omdat de 

HEERE u de sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de 
zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats 

blijven! Niemand mag er op de zevende dag vanuit zijn verblijf 
plaats opuit gaan! Zo rustte het volk op de zevende dag.

Exodus 16:25 - 30 HSV



De sabbat is een teken tussen het Joodse volk en God

U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet 
zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is 
een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, 

zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u 
heiligt. 

Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is 
voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker 
gedood worden, ja, ieder die op die dag werk 

verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit 
het midden van zijn volksgenoten.  



Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de 
zevende dag is het sabbat, een dag van volledige 

rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag 
werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de 
Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de 
sabbat te houden, al hun generaties door, als een 

eeuwig verbond.  

Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een 
teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de 

hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag 
heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

Exodus 31:13 - 17 HSV



De liefde is het grootste gebod, dat is vaak actief ipv passief!

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: 
Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.  En u zult de 
Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste 

gebod.  En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

Markus 12:29 - 31 HSV

De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem 
gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en 

probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de 
sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot 

nu toe en Ik werk ook . 
Johannes 5:15-17 HSV



Jezus wandelde in volmaakte liefde/Wat deedt Jezus allemaal op de sabbat?

- Jezus bezocht de synagoge (Lukas 4:14 - 16)

- Jezus dreef demonen uit (Markus 1: 23 - 25)

- Jezus genas de schoonmoeder van Petrus (Markus 1:29 - 31)

- Jezus genas de man met de verschrompelde hand (Mattheüs 12:9 - 14)

- Jezus genas de kromgebogen vrouw (Lukas 13:10 - 17)

- Jezus genas de man met waterzucht (Lukas 14:1 - 4)

- Jezus genas de verlamde bij het badwater van Bethesda (Johannes 
5:8 - 9)

- Jezus genas de blinde op de sabbat (Johannes 9:11 - 14)



En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar iemand die 
een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op Hem om 

te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem 
zouden kunnen beschuldigen. En Hij zei tegen de man die de 
verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan .  

En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te 
doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En 
zij zwegen. En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, 

tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen 
de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en zijn hand 

werd hersteld, gezond als de andere.
Markus 3:1 - 5 HSV

De farizeeërs waren vergeten waar de sabbat voor bedoeld was…..



En Hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er 
was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen 
Hem: Is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? 

Dit om Hem te kunnen beschuldigen.  Hij zei tegen hen: Welk 
mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een 

sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen?   

Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is 
het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen.  Toen zei Hij 
tegen die man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij 
werd hersteld, gezond als de andere.   De Farizeeën gingen 

weg en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem om zouden 
kunnen brengen.

Mattheüs 12:9 - 14 HSV



En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat 
Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de 

menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom 
dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de 

sabbat.  

De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet 
ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los 
en leidt hem weg om hem te laten drinken?  En moest dan 

deze vrouw , die een dochter van Abraham is en die de satan, 
zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden 

van deze band op de dag van de sabbat? En toen Hij dit zei, 
stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte 

was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden.
Lukas 13:10 - 17 HSV



Jezus is de Heere (Kurios) van de sabbat

En het gebeurde dat Hij op een sabbat door de korenvelden 
ging; en Zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te 

plukken. En de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom doen 
zij op de sabbat iets wat niet geoorloofd is? 

En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen 
hij in nood verkeerde, en hij honger had, en zij die bij hem 

waren ? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van 
Abjathar, de hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die 

niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven 
heeft aan hen die bij hem waren? En Hij zei tegen hen: De 

sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille 
van de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van 

de sabbat.
Markus 2:23-28 HSV



Jezus is de rust voor je ziel, de sabbat wijst als schaduw naar Jezus!

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en 
Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij 
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult 

rust vinden voor uw ziel;  want Mijn juk is zacht en Mijn 
last is licht.

Mattheüs 11:28 - 30 HSV

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, 
of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de 

sabbatten.  Deze zaken zijn een schaduw van de 
toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Kolossenzen 2:16 - 17 HSV



De volgelingen van Jezus waren actief op de sabbat

En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier 
langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij 
daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er 
samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de 

naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, 
die God diende, luisterde naar ons . 

En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door 
Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was, en haar 

huis genoten , drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel 
bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en 

blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan.
Handelingen 16:13 - 15 HSV



Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen 
die van nature geen goden zijn;  en nu u God kent, 
ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u 

weer terugkeren naar de zwakke en arme 
grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt 

dienen? 

U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. 
Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs 

voor u heb ingespannen.
Galaten 4:8 - 11 HSV

Rechtvaardiging uit werken van de wet is terug



De een acht de ene dag boven de andere dag, 
maar de ander acht al de dagen gelijk . Laat 
ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd 
zijn.  Wie de dag in ere houdt, houdt hem in 
ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere 
houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. 

Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt 
God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, 

en ook hij dankt God.
Romeinen 14:5 - 6 HSV



De invoering van de zondag als rustdag binnen het 
Romeinse rijk vond plaats onder de Romeinse keizer 

Constantijn de Grote (Constantinus). Door Constantijn 
werd in een edict in 321 n. Chr. zowel aan zijn heidense 

als aan zijn christelijke onderdanen de zondag 
aanbevolen als de ’eerbiedwaardige dag voor de 

verering van de Zon. 

Hierdoor kreeg de zondag meer de functie van 
maatschappelijke rustdag zoals de sabbat uit het 
jodendom. Het christendom werd overigens pas 

decennia later een staatsgodsdienst.

De overgang van de zaterdag (sabbat) naar de zondag:



Het concilie van Laodicea besliste rond 365 na 
Chr. het volgende:

“Christenen moeten het Judaïsme niet 
overnemen door te rusten op de Sjabbat, zij 
moeten juist werken op die dag en in plaats 

daarvan de dag des Heren eren. Maar als 
iemand wordt bevonden dat hij het Judaïsme 

overneemt, laat diegene dan uitgesloten 
worden van de gemeenschap van Christus”



Is het Bijbels om op zondag te vergaderen?

- Jezus verscheen na Zijn opstanding op een zondag aan de 
discipelen die op deze dag bij elkaar waren gekomen 

(Johannes 20:19 - 20)

- Een week later gebeurde dit opnieuw op een zondag, nu met 
Thomas erbij. (Johannes 20:26)

- De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats op een 
zondag, de volgelingen van Jezus waren toen eensgezind 

bijeen. Later die dag bekeerden 3000 mensen zich. 
(Handelingen 2:1 - 4)

- De discipelen kwamen op een zondag bijeen om brood te 
breken. (Handelingen 20:7)



Conclusie:

- De 7e dag is de zaterdag, dit is de dag die geheiligd wordt 
door God

- God heeft Israël opgedragen om de sabbat te houden 
omdat Hij weet hoe belangrijk rust voor een mens is!  

- Het is onder het nieuwe verbond niet langer een wet om je 
aan de sabbat te houden.

- Het is belangrijk dat je goed bent voor je medemens op de 
sabbat en het evangelie verkondigd en niet word als de 
farizeeërs die vergaten wat het uiteindelijke doel was van 
de sabbat!
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