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Door kand. D. Baarssen. 

 

 

1. Inleiding en afbakening onderwerp 
In deze lezing behandel ik vijf aspecten van een Bijbelse sabbatsvisie. Daarbij staan de 

Bijbelse gegevens centraal, omdat die het gezag en de autoriteit van God Zelf hebben. Alleen 

wat de Bijbel ons aangeeft over de sabbat, kan het richtsnoer zijn voor al ons doen en laten.  

In de eerste plaats geef ik enkele redenen en gronden aan waarom wij in het Nieuwe 

Testament niet de zevende dag van het Oude Testament, maar de eerste dag der week of dag 

des Heeren als sabbat onderhouden.  

In de tweede plaats laat ik zien dat de sabbat een scheppingsorde betreft die door God is 

ingesteld. De sabbat ligt verankerd in de schepping.  

In de derde plaats ga ik in op het feit dat de sabbat een gebod is, namelijk wat wij kennen als 
het vierde gebod.  

In de vierde plaats behandel ik de handhaving van de sabbat in de Bijbel.  

En in de vijfde plaats noem ik een aantal dingen die geoorloofd zijn op de sabbat.  

Tenslotte kom ik tot een aantal conclusies die volgen uit de Bijbelse gegevens.  

 

In deze lezing ga ik voorbij aan een diepgaande behandeling van alle controverses die er al 

geweest zijn op het punt van een Bijbelse sabbatsvisie. De reden daarvoor is dat elk van die 

punten een aparte lezing zou vragen.  

Ik wil de hoofdzaken wel even kort noemen.  

Er zijn boeken volgeschreven over bijvoorbeeld de verandering van de zevende dag sabbat 
viering naar de eerste dag. Oftewel de afschaffing van de zevende dag der week en de 

instelling van de eerste dag van de week. 

Ik denk ook aan het bekende geding tussen Voetianen en Coccejanen of het sabbatsgebod 

moreel dan wel ceremonieel is. Waarbij de Dordtse synode (1618-1619) tot een 

tussenoplossing gekomen is. De sabbat is deels moreel en deels ceremonieel.  

Een ander belangrijk punt is het verschil tussen een doorsnee calvinistische en een meer 

puriteinse visie op de sabbat. De puriteinse of nader reformatorische visie zet een is gelijk 

teken tussen sabbat en de dag des Heeren oftewel tussen de oudtestamentische en 

nieuwtestamentische sabbat. Dat leidt dan ook tot een meer stringentere viering van de dag.  

Nog weer een ander punt is of we er wel goed aan doen de dag des Heeren zondag te noemen. 

In Schotland is in elk geval in de Free Presbyterian Church het gebruik om de dag des Heeren 
sabbat te noemen. Dit heeft bij hen duidelijke voorkeur boven het heidense woord Sunday. 

Als de Vereniging tot bevordering van Zondagsrust en Zondagsheiliging hierin mee gaat, zou 

ze haar naam moeten wijzigen en het heidense woord zondag laten vallen. 

 

2. De Nieuwtestamentische sabbat 
De discipelen hebben de opdracht gehad van de Heere Jezus om al de volken te onderwijzen, 

om te dopen in de naam van de Drie-enige God, maar ook om te leren onderhouden alles wat 

Hij geboden heeft, volgens Mattheus 28: 19: 

Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des 

Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.  
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Deze tekst is belangrijker dan wij op het eerste gezicht denken. Want hierin staat nu precies 

geschreven wat wij onderhouden moeten in het Nieuwe Testament. Niet sommige dingen die 
de Heere Jezus geboden heeft, maar alles.  

In dit vers staan ook meteen de grenzen van het gebod. De discipelen moesten de volken leren 

onderhouden enkel en alleen alles wat Hij geboden had. Niet meer en niet minder.  

 

Ik denk ook aan wat er staat in Mattheus 5 vers 19: 

Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo geleerd zal hebben, 

die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen, maar zo wie dezelve zal 

gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

We mogen er vanuit gaan dat in het Nieuwe Testament de geboden niet ontbonden worden en  

de mensen geleerd. Maar dat de geboden gedaan en geleerd worden. Ook als dat een 

verandering of vernieuwing betreft ten opzichte van het Oude Testament.  
En dat we in het Nieuwe Testament niet te maken hebben met eigenwillige godsdienst 

ingesteld door bijvoorbeeld Paulus of iemand anders. Maar dat de instellingen en geboden 

teruggaan op de Heere Jezus Zelf.  

En dat ze daarom ook in de Schrift staan. 2 Timotheüs 3 vers 16: Al de Schrift is van God 

ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de 

rechtvaardigheid is. 

 

Te denken valt aan de verandering of vernieuwing van bloedige in onbloedige sacramenten.  

Als het gaat om bijvoorbeeld de bediening van de doop of het avondmaal. Dat zijn Nieuw 

Testamentische sacramenten. We zien daarvoor in de Bijbel een instelling van de Heere Jezus, 
een bevel om te dopen en om het avondmaal te houden.  

Het kan zijn uit de Evangeliën dat we lezen dat de Heere Jezus het bevolen of ingesteld heeft. 

Het kan ook zijn de Handelingen der apostelen of de brieven waarin we de bestaande 

sacramentspraktijk zien of nadere instructies lezen. 

 

Welnu, de reden dat wij niet de zevende dag van het Oude Testament onderhouden, maar de 

eerste dag van de week, heeft hier alles mee te maken. We zien namelijk dat dit een bestaand 

gebruik is geworden in het Nieuwe Testament om juist die dag te heiligen en apart te zetten 

voor de dienst van God. Als dit gebruik geen eigenwillige godsdienst is. En er is geen enkele 

reden om aan te nemen dat dit zo is. Dan verdient het voorbeeld van de apostelen geleerd aan 

de gemeenten navolging. 
 

Als we kijken naar het Nieuwe Testament zijn daar de wellicht bekende bewijsteksten. 

 

1. Ik begin met Openbaring 1 vers 10 

Daar staat van de apostel Johannes: En ik was in de geest op den dag des Heeren, (Grieks: tei 

kuriakei emerai) 

De kanttekening merkt hierbij op:  29 Dat is, den eersten dag der week, alzo genaamd omdat 

Christus op dien dag is opgestaan van de doden, en omdat de dienst des Heeren alrede op 

dien tijd van de Christenen, in plaats van den sabbat, werd gepleegd, gelijk alle oude leraars 

getuigen en ook af te leiden is uit Hand. 20:7 en 1 Kor. 16:2. Op dien dag dan, die tot den 

godsdienst was geheiligd, is aan Johannes, met heilige bedenking bezig zijnde, omdat hij in 

een plaats was waar alsdan nog geen vergaderingen schijnen geweest te zijn, deze 

openbaring geschied.  
 

2. De tweede tekst is 1 Korinthe 16 vers 2 
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Daar staat van de apostel Paulus: Op elken eersten dag der week (Grieks: mian sabbatou) 

legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren 
verkregen heeft; opdat de verzamelingen niet eerst geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. 

De KT merkt hierbij op: Deze eerste dag wordt van Johannes genoemd des Heeren dag 

(Openb. 1: 10), omdat de Heere Christus op dien dag van de doden is opgestaan. Op dezen 

dag plegen de apostelen hun vergaderingen te houden, Joh. 20: 19, 26. Hand. 20: 7. 

Deze tekst wint nog aan betekenis als we daar ook het eerste vers bij betrekken. Dan blijkt 

namelijk dat het niet alleen een ordinantie voor de gemeente van Korinthe betreft, maar dat 

Paulus ook de gemeenten van Galatië dezelfde instructie gegeven heeft. 

1 Korinthe 16 vers 1: Aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk als 

ik den gemeenten van Galatië verordineerd heb, doet ook gij alzo. 

 

3. De derde tekst is Handelingen 20 vers 7 
En op den eersten dag der week (Grieks: mia toon sabbatoon), als de discipelen 

bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen 

daags verreizen; en hij strekte zijn rede uit tot middernacht. 

De KT wijst erop dat het hier gaat om de dag des Heeren. Op deze dag werd er niet alleen 

samen gegeten, maar ook het avondmaal des Heeren gehouden (Hand. 2: 42, 46; 1 Cor. 11: 

20,21). Verder werd daar gehandeld uit de leer van het Evangelie. 

 

4. De vierde tekst is in Johannes 20 vers 19 en 26 

19 Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week (Grieks: tei miai sabbatoon), en 

als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: Vrede zij ulieden. 

26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus 

kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden. 

Bijzonder is dat de discipelen toen al op de eerste dag bijeen waren toen de Heere Jezus 

verscheen. Niet alleen de eerste dag van de opstanding, maar ook de week na Pasen opnieuw. 

En dat Jezus juist op deze dag in het midden van Zijn discipelen kwam. Zichzelf hen 

openbaarde en van vrede sprak. 

 

Samenvattend valt er het volgende uit deze teksten af te leiden. De dag van Christus’ 

opstanding heeft een speciaal karakter gekregen in het Nieuwe Testament. Deze dag wordt 

ook dag des Heeren genoemd. Juist op deze dag is de Heere Jezus de Zijnen meerdere keren 
verschenen. Na hemelvaart en Pinksteren blijkt het bijzondere karakter van deze dag doordat 

de godsdienst op deze dag plaatsvindt. Concreet vinden wij het voorschrift van liefdadigheid 

en armenzorg voor de gemeente van Jeruzalem dat op deze dag moest plaatsvinden. Op die 

dag werden er diaconale gaven voor de noodlijdenden afgezonderd. Ook zien we dat Johannes 

op Patmos juist op deze dag in de Geest was en een verschijning van de opgestane en ten 

hemel gevaren Christus ontvangt. Verder lezen we dat Paulus op deze dag preekt en het 

sacrament van het Heilig Avondmaal bedient. Dus hield de NT gemeente de dienst van God 

op de eerste dag der week. 

 

3. Scheppingsorde 
 

De eerste sabbat: een scheppingsordening 

Wie in een concordantie gaat zoeken op het woord sabbat zal de eerste treffer pas in het 

Bijbelboek Exodus tegenkomen. En daarmee is iemand dan meteen op een dwaalspoor 

gekomen. Want het woord sabbat komt vrij vroeg in de Bijbel voor en niet pas in Exodus, 

maar al aan het begin van Genesis. Alleen dan niet als een zelfstandig naamwoord, maar als 
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een werkwoord. De wortelletters van dit woord zijn dan echter ongewijzigd hetzelfde. Ik doel 

op Genesis 2 vers 2 en 3. En in het Hebreeuws staan dan de wortelletters voor sabbat waar wij 
in de Statenvertaling lezen dat God gerust had.  

Genesis 2 vers 2:  Als nu God op den zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt 

had, heeft Hij gerust (sbt: DB) op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3. 

En God heeft den zevenden dag gezegend en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust 

heeft (sbt: DB) van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had om te volmaken.  

 

Als we letten op de plaats waar deze verzen staan, staan ze na de schepping in zes dagen in 

Genesis 1 en voor het tweede scheppingsbericht waar uitvoerig ingegaan wordt op de 

schepping van man en vrouw in Genesis 2. Daarna wordt ook gesproken van het huwelijk. We 

zitten hier dus midden in wat we noemen scheppingsordinantiën. Ordeningen van God die 

God in de goede schepping heeft ingesteld.  
Tot die scheppingsordeningen behoren bijvoorbeeld: het heerschappij hebben van de mensen 

over de dieren (Genesis 1 vers 26 en 28), vruchtbaarheid en vermenigvuldiging (Genesis 1 

vers 28), de sabbat (Genesis 2 vers 2 en 3), arbeid (Genesis 2 vers 16) en het huwelijk 

(Genesis 2 vers 24).  

Deze constatering is heel belangrijk. Als God namelijk hier de sabbat heeft ingesteld, is de 

sabbat niet een gebod dat de Israelieten pas krijgen bij de Sinai in de woestijn dat ze vanaf 

dan moeten onderhouden. Een gebod dat zich alleen maar richt op het volk van God vanaf die 

tijd. Maar nu ligt de sabbat verankerd al in de schepping en dan mogen we de sabbat ook niet 

beperken tot de Joden alleen. Zoals  bijvoorbeeld in Handelingen 15 op het apostelconvent in 

Jeruzalem besloten dat sommige geboden alleen nog geldig waren voor de Joden, maar niet 
voor de heidenen. Nee, als de sabbat een scheppingsordinantie is, (er is geen reden om aan te 

nemen dat dit niet zo is) dan is dat een ordinantie die voor heel de schepping en alle 

schepselen geldt, uiteraard inclusief de dieren en het land.  

 

Rusten, zegenen en heiligen 

Drie kernwoorden komen er naar voren in Genesis 2 vers 2 en 3: rusten, zegenen en heiligen.  

Rusten 

In de eerste plaats staat er twee keer in vers 2 en 3 dat God gerust heeft. De KT wijst er 

terecht op dat het rusten hier niet duidt op dat God moe geworden is. Er staat immers in Jesaja 

40 vers 28a: Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de HEERE, de 

Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt?  
Ook merkt de KT op dat er bedoeld wordt dat God heeft opgehouden om nieuwe dingen en 

soorten te scheppen. Rusten ziet dan op het ophouden met het werk der schepping.  

En als derde merken de KT op dat er niet bedoeld wordt dat God geheel werkeloos is 

geworden op deze dag. De Heere Jezus zegt immers op de sabbat tegen de Joden in Johannes 

5 vers 17 Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.  

Een vierde aspect dat de KT niet noemen, maar wat er wel in zit, is het voorbeeldkarakter van 

wat God doet. Hoe wordt namelijk het vierde gebod in de decaloog gemotiveerd? Dat een 

mens zes dagen zal arbeiden en al zijn werk doen, maar de zevende niet omdat het dan de 

sabbat is? Dan wordt er verwezen naar de zes scheppingsdagen waarin God alles geschapen 

heeft, maar de zevende dag heeft God gerust. In het vierde gebod wordt feitelijk gezegd dat 
wij het moeten doen zoals God het ook gedaan heeft. Na zes dagen ophouden met werken en 

dan rusten. Wat God gedaan heeft, is dus een voorbeeld voor hoe wij het moeten doen. Dus 

God schrijft niet alleen voor, maar God doet ook voor. 

Wij kennen het gezegde: woorden wekken, maar voorbeelden trekken. En daarmee wordt de 

kracht van het voorbeeld onderstreept. Nu God heeft een krachtig voorbeeld neergezet in de 

orde van de schepping: zes dagen scheppingswerk en de zevende dag rust.  
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Zegenen en heiligen 
In vers 3 staat het volgende kernwoord zegenen. Genesis 2: 3: En God heeft den zevenden dag 

gezegend. Dat kan van de andere dagen niet gezegd worden. Wel kon gezegd worden dat de 

schepping goed en zeer goed was, maar gezegend is alleen de zevende dag. De KT merkt op 

dat God deze dag boven de andere verheven heeft en waardiger gemaakt. 

In vers 3 staat ook het derde kernwoord heiligen. En dien geheiligd. De KT zeggen dat dit 

betekent: iets dat gemeen is tot een heilig gebruik afzonderen. Zoals bijvoorbeeld heilige 

voorwerpen en personen voor de dienst van God werden afgezonderd om op God gericht te 

zijn. Zo gebeurt dat ook in de tijd. God stelt een heilige tijd in. In zichzelf is de zevende dag 

niet heiliger en belangrijk dan andere dagen, maar als God de dag afzondert en heiligt, is ze 

dat wel. En let er dan op dat heiligen te maken heeft met afzondering tot de dienst van God. 

Dat de dag geheiligd is, betekent dus dat de dag apart gezet is voor God.  
 

De sabbat: een teken van heiliging en scheppingsorde 

In Exodus 31 wordt het sabbatgebod herhaald. Gezegd wordt dat de sabbat een 

onderscheidend teken is tussen God en Zijn volk. Dat teken wijst op twee dingen. In de eerste 

plaats op het feit dat de HEERE Zijn volk heiligt (vers 13), dat wil zeggen afzondert en apart 

zet voor de HEERE en Zijn dienst. In de tweede plaats verwijst het teken naar de 

scheppingsorde (vers 17) dat God in zes dagen hemel en aarde heeft gemaakt en de zevende 

dag gerust heeft. Er wordt zelfs gezegd dat de HEERE Zich op die dag verkwikt heeft. In het 

Hebreeuws staat daar een woord dat ook vertaald mag worden met: ademhalen of op adem 

komen. We begrijpen echter dat het voor God Zelf niet nodig is om op adem te komen of Zich 
te verkwikken, maar dat het gaat om het voorbeeld dat God Israel gegeven heeft.  

12 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, 

zeggende: Gij zult evenwel Mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en 

tussen ulieden bij uw geslachten; opdat men wete dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt. 

16 Dat dan de kinderen Israels den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun 

geslachten tot een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en de kinderen Israels een teken in 

eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE in zes dagen den hemel en de aarde gemaakt en op den 

zevende dag gerust en Zich verkwikt heeft.  

 

4. Het vierde gebod 
 

Het vierde gebod van de decaloog 

In Exodus 20 en Deuteronomium 5 vinden we de tien geboden. Het vierde gebod in Exodus 

20 luidt: 

8 Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk 

doen; 10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk 

doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch 

uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE den 

hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; 

daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heilige denzelven.  

 
De arbeid en het werk worden in dit gebod geboden, maar wel in de zes daarvoor bestemde 

dagen. De zevende dag is niet bedoeld voor arbeid en werk. Dat geldt heel nadrukkelijk ook 

voor de kinderen, voor zoon en dochter, maar ook voor de diensknechten en dienstmaagden. 

Ook heeft het gebod geldigheid voor de vreemdeling die binnen de poorten van Israel 

verblijft. De motivatie voor het gebod is dat de HEERE alles in zes dagen geschapen heeft en 

de zevende dag rustte, de zevende dag zegende en de zevende dag heiligde.  
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In Deuteronomium 5 staat de herhaling van de tien geboden, maar er is in de bewoordingen 
wel enige variatie. En er is bij het vierde gebod ook verschil in motivering van het gebod. Het 

vierde gebod in Deuteronomium 5 luidt: 

12 Onderhoud den sabbatdag, dat gij dien heiligt, gelijk als de HEERE uw God u geboden 

heeft. 13 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. 14 Maar de zevende dag is de 

sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw 

dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig 

van uw vee, noch de vreemdeling die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht en uw 

dienstmaagd ruste gelijk als gij. 15 Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in 

Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke 

hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE uw God geboden, dat gij den 

sabbatdag houden zult. 
 

De motivatie voor het gebod is hier dat de HEERE Zijn volk uit Egypte uitgeleid heeft en ze 

van de slavernij verlost heeft. Israel is geen slavenvolk meer. Israel houdt de sabbatdag 

waarop het rusten mag van haar arbeid en werk. 

 

Het manna en de sabbat 

In Exodus 16 gaat het over het manna in de woestijn. Israel was gekomen in de woestijn Sin 

(vers 1) en klaagde dat het geen brood had (vers 2-3). Dan zegt de HEERE dat Hij het brood 

uit de hemel zal laten regenen (vers 4a). Daarbij zegt de HEERE ook: en het volk zal uitgaan 

en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga of niet 
(vers 4b). Voor de zesde dag kreeg het volk een dubbel portie, meteen voor de sabbat. Vers 5 

En het zal geschieden op den zesden dag, dat zij bereiden hetgeen zij ingebracht zullen 

hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks verzamelen.  

Het volk gehoorzaamt en verzamelt dubbel op de zesde dag (vers 22). Normaliter dat wil 

zeggen op een andere dag zou dit niets uithalen, want wat te veel verzameld was zou gaan 

stinken en de wormen zouden erin zijn (vers 20). Maar op deze dag zou dat niet gebeuren. 

Vers 23 Hij dan zeide tot hen: Dit is het dat de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de 

heilige sabbat des HEEREN; wat gij bakken zoudt, bakt dat, en ziedt wat gij zieden zoudt; en 

al wat overblijft, legt het voor u in bewaring tot den morgen. 24 En zij legden het op tot den 

morgen, gelijk als Mozes geboden had; en het stonk niet en er was geen worm in. 25 Toen 

zeide Mozes: Eet dat heden, want het is heden de sabbat des HEEREN; gij zult het heden op 
het veld niet vinden. 26 Zes dagen zult gij het verzamelen; doch op de zevende dag is het 

sabbat, op denzelven zal het niet zijn.   

 

We zien hier heel duidelijk dat voor de sabbat gegeven werd als het vierde gebod van de 

decaloog aan de Israelieten dat zij de sabbat al moesten onderhouden. Ook hieruit blijkt dat de 

sabbat niet pas dateert vanaf de wetgeving op Sinai.  

Dat God veel gelegen is aan de rust op de sabbat blijkt uit de wonderlijke beschikking die 

God gegeven heeft. Waar het manna normaal de eigenschap had dat het niet lang goed kon 

blijven voor twee dagen daar zorgde God ervoor dat het manna op de zesde dag goed bleef 

ook voor de zevende dag.  
Een tweede voorziening was dat God ervoor zorgde dat er op de zevende dag ook niets te 

verzamelen viel. Op deze dag zou er geen manna op het veld gevonden worden. 

 

We zien hier meteen ook de eerste sabbatsovertreding, want er zijn mensen die toch gingen 

kijken of er iets te vinden was op het veld, waarbij God nog een keer herhaalt dat de zevende 
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dag de sabbat is. En ook maakt God duidelijk dat degenen die uitgaan op de sabbat om te 

verzamelen Gods geboden en wetten overtreden in ongehoorzaamheid.  
Vers 27 En het geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen om te 

verzamelen, doch zij vonden het niet. 28 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang weigert 

gijlieden te houden Mijn geboden en Mijn wetten? 29 Ziet, omdat de HEERE ulieden den 

sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u aan den zesden dag voor twee dagen brood; een 

ieder blijve in zijn plaats; dat niemand uit zijn plaats ga op den zevenden dag. 30 Alzo rustte  

het volk op den zevenden dag 

 

Veertig jaar heeft het volk op deze wijze van het manna moeten leven (vers 35). Veertig jaar 

lang gold het dus dat ze op de zevende dag niet uit mochten gaan om manna te verzamelen. 

Het was er op die dag ook niet. Maar ze mochten ook niet uitgaan. Ze moesten op hun plaats 

blijven en deze dag rusten van hun verzamelarbeid.  
Dit gedeelte uit de Bijbel heeft niet alleen te maken met het sabbatsgebod maar ook met het 

geloof en vertrouwen in Gods voorzienigheid. Als we immers bidden om dagelijks brood en 

we geloven dat God daarin voorziet, hoeven we ook niet op de sabbat uit te gaan. Want dan 

zorgt de HEERE al te voren dat er voor die dag ruim genoeg is en het aan niets hoeft te 

ontbreken.  

 

5. Handhaving van de sabbat 
 

De handhaving van de sabbat door Nehémia 

In Nehémia 13 lezen we dat Nehémia allerlei vormen van sabbatsbreuk verneemt. Er wordt 
gewerkt, geoogst, gekocht en verkocht. 

15 In dezelve dagen zag ik in Juda, die persen traden op den sabbat, en die garven 

inbrachten, die zij op ezels laadden, alsook wijk, druiven en vijgen, en allen last, dien zij te 

Jeruzalem inbrachten op den sabbatdag; en ik betuigde tegen hen ten dage als zij eetwaar 

verkochten. 16 Daar woonden ook Tyriers binnen, die vis aanbrachten en alle koopwaar, die 

zij op den sabbat verkochten aan de kinderen van Juda en Jeruzalem. 

Duidelijk blijkt dat Nehémia de zonde niet ledig aanschouwt, maar ertegen waarschuwt.  

17 Zo twistte ik met de edelen van Juda, en zeide tot hen: Wat voor een boos ding is dit, dat 

gijlieden doet, en ontheiligt den sabbatdag? 18 Deden niet uw vaders alzo, en onze God 

bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog 
meer over Israel, ontheiligende den sabbat.  

 

Nehémia laat het niet bij waarschuwen, maar treedt ook doortastend op tegen de ontheiliging 

van de sabbat. Hij laat de stad sluiten op sabbat en jaagt de verkopers weg. Verder stelt hij 

wachten in die toe moesten zien dat er geen lasten op sabbat zouden worden ingevoerd. 

19 Het geschiedde nu als de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, vóór den sabbat, dat ik 

bevel gaf, en de deuren werden gesloten; en ik beval dat zij ze niet zouden opendoen tot na 

den sabbat. En ik stelde van mijn jongens aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op 

den sabbatdag. 20 Toen vernachtten de kramers en de verkopers van alle koopwaar buiten 

voor Jeruzalem, eenmaal of twee. 21 Zo betuigde ik tegen hen en zeide tot hen: waarom 

vernacht gijlieden tegenover den muur? Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. 
Van dien tijd aan kwamen zij niet op den sabbat. 22 Voorts zeide ik tot de Levieten, dat zij 

zich zouden reinigen en de poorten komen wachten om den sabbatdag te heiligen.  

 

De doodstraf op sabbatsbreuk 

Dat de HEERE dit gebod heel ernstig neemt, blijkt ook op de bepalingen in de wetten van 

Mozes om het breken van het gebod met de dood te straffen. In Exodus 31 staat: 
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14 Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is; wie hem ontheiligt, zal zekerlijk 

gedood worden; want een ieder die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid 
worden uit het midden haren volken. 15 Zes dagen zal men het werk doen, doch aan den 

zevenden dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN; wie op den sabbatdag 

arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.  

In Exodus 35 staat: 

2 Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een 

sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden. 3 Gij zult geen 

vuur aansteken in enige uwer woningen op den sabbatdag. 

 

Dat deze bepalingen niet alleen theorie waren, maar ook praktijk blijkt ui Numeri 15 waar 

staat dat een man die hout verzamelde op de sabbat aangebracht werd en buiten de legerplaats 

gestenigd: 
32 Als nu de kinderen Israels in de woestijn waren, zo vonden zij een man, hout lezende op 

den sabbatdag. 33 En die hem vonden hout lezende, brachten hem tot Mozes en tot Aaron en 

tot de ganse vergadering. 34 En zij stelden hem in bewaring; want het was niet verklaard wat 

hem gedaan zou worden. 35 Zo zeide de HEERE tot Mozes: Die man zal zekerkijk gedood 

worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger. 36 Toen brachten 

hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger en zij stenigden hem met stenen, dat hij 

stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.  

 

6. Wat geoorloofd is op de sabbat 
 
Geoorloofd werken op de sabbat 

 

Het aren plukken op de sabbat  

In Mattheus 12 vers 1-8 wordt gesproken van de discipelen van de Heere Jezus die aren 

plukken op de sabbat en die eten. De farizeeën maken bezwaar en zeggen dat het niet 

geoorloofd is (vers 2). De Heere Jezus weerlegt echter hun kritiek met twee argumenten: 1. 

De Heere wil barmhartigheid en niet offerande. 2. De Zoon des mensen is een Heere van den 

sabbat. Dat laatste betekent dat de Heere macht heeft om orde te stellen over de werken van 

de sabbat zoals ook de KT zeggen.  

Ook wijst de Heere Jezus erop dat de priesters werken op de sabbat en daarmee de sabbat 
ontheiligen, maar ze zijn niettemin onschuldig (vers 5). Immers heeft God hen bevolen 

werken van godsdienstigheid te doen op de sabbat. 

Verder blijkt dat de discipelen honger hadden (vers 1). Dan is het barmhartigheid om toe te 

laten aren te plukken en te eten. De discipelen behoeven geen honger te lijden. De Heere wil 

geen offerande. We kunnen het aren plukken en eten op de sabbat dan ook scharen onder de 

geoorloofde werken van barmhartigheid op sabbat. 

In Markus 2 lezen we eveneens de geschiedenis van het aren plukken op de sabbat. Een 

belangrijke toevoeging aan het bovenstaande is nog dat de Heere Jezus daar zegt in Markus 2 

vers 27: En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den 

sabbat. 

Ook in Lukas 6: 1-5 wordt dezelfde geschiedenis verhaald. 
 

Genezingen op de sabbat 

In Mattheus 12 vers 9 – 13 (Zie ook Markus 3: 1-5 en Lukas 6: 6-11) wordt gesproken over de 

genezing van een man met een dorre hand op de sabbat. Jezus wordt gevraagd of het 

geoorloofd is deze man op de sabbat te genezen (vers 10). De Heere Jezus antwoordt daarop 
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met een retorische vraag. Dat is een vraag waarop geen antwoord gegeven hoeft te worden 

omdat het bevestigde antwoord al in de vraag zelf zit.  
De Heere Jezus vraagt: Wat mens zal er zijn onder u, die één schaap heeft, en zo datzelve op 

een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen? (vers 11). De 

Heere Jezus gaat er vanuit dat niemand hiertegen bezwaar zal maken.  

Vervolgens zegt Hij: Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de 

sabbatdagen geoorloofd wel te doen. (vers 12). 

Ook hier gaat het om werken van liefde of barmhartigheid op de sabbat.  

In Lukas 4 vers 31-37 wordt verhaald dat Jezus een duivel uitwierp in de synagoge op de 

sabbat (de tweede genezing op sabbat). En in Lukas 13 vers 13-17 dat Jezus een gebukte 

vrouw weer oprichtte (de derde genezing op sabbat). In Lukas 14 vers 1-6 wordt verhaald van 

de genezing van een waterzuchtig men (de vierde genezing op sabbat).  

De 38 jarige lamme te Bethesda werd op sabbat gezond gemaakt door de Heere Jezus 
(Johannes 5 vers 9). 

In Johannes 7 vers 22-23 gebruikt de Heere Jezus het argument dat er ook kinderen op de 

sabbat worden besneden en dat het dan niet terecht is toornig te zijn als Hij een hele mens op 

de sabbat gezond maakt. 

In Johannes 9 staat dat Jezus de blindgeborene op de sabbat gezond maakte. Vers 14 En het 

was sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. 

 

Het leren op de sabbat 

Markus 6 vers 2a En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; Dat wil 

zeggen dat Jezus op de sabbat in de synagoge onderwees.  
We lezen in Lukas 4 vers 16 dat Jezus naar Zijn gewoonte opging naar de synagoge van 

Nazarath op de dag des sabbats. Ook stond hij op om te lezen. En daarna onderwees hij.  

Er staat in Lukas 4 vers 31: En Hij kwam af te Kapernaum, een stad van Galilea, en leerden 

hen op de sabbatdagen. Ook in Lukas 13 vers 10 staat dat leerde op de sabbat in de 

synagogen. 

 

Samengevat krijgen we in de Evangeliën duidelijk onderwijs in de werken die wel geoorloofd 

zijn op de sabbat. Wij kennen wellicht de drieërlei werken die op sabbat geoorloofd zijn. Dat 

zijn: 1. Werken van noodzakelijkheid. 2. Werken van godsdienstigheid. 3. Werken van 

barmhartigheid. Onder werken van noodzakelijkheid vallen bijvoorbeeld eten en drinken, 

natuurlijk ook voor de dieren. Zonder die werken zou de sabbat een straf zijn die ook nog 
eens inbreuk maakte op de gezondheid. Onder werken van godsdienstigheid verstaan we niet 

alleen het opgaan naar Gods huis, maar juist ook het werk dat Gods dienstknechten op sabbat 

moeten verrichten. In het Oude Testament ging het werk van de priester, juist ook op sabbat, 

gewoon door. Werken van barmhartigheid zijn werken die bijvoorbeeld betrekking hebben op 

de zorg voor armen en zieken. Ook dat moet op de sabbat gewoon doorgaan. 

 

7. Conclusies 
1. In het Nieuwe Testament is er sprake van een andere dag van de week waarop de 

dienst van God wordt waargenomen door de discipelen. Het betreft niet de zevende 

dag van de week, maar de eerste dag van de week of dag des Heeren. Het is deze dag 
waarop Christus is opgestaan en de Zijnen is verschenen. Er is geen enkele reden om 

aan te nemen dat de onderhouding van deze dag eigenwillige godsdienst betreft. Het 

voorbeeld en de praktijk van de discipelen aan de christelijke gemeenten geleerd en 

vanaf de vroege kerk reeds onderhouden, verdient daarom navolging. 

2. De sabbat betreft een scheppingsorde. We kunnen de tijdsindeling en weekindeling die 

God ingesteld heeft, niet dan tot onze schade negeren. God de Schepper weet als geen 
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ander wat goed is voor de mens. Daarom mogen we deze scheppingsorde dankbaar 

aanvaarden en naar het Goddelijke voorbeeld en de Goddelijke instelling één van de 
zeven dagen rusten en heiligen. Dat is een zegen voor ons lichaam, onze geest, ons 

gezin, het land, het vee, ja voor heel de maatschappij. Deze dag rusten en heiligen is 

geen verlies, maar winst. Niet in de laatste plaats kan het ook gebruikt worden tot 

geestelijke en eeuwige zegen.  

3. Het vierde gebod ligt verankerd in de scheppingsorde. Ook wordt er een verband 

gelegd met de verlossing van Israel uit Egypte en de verlossing uit de slavernij. Dit 

laatste onderstreept de zegen van de sabbatsrust. Dan hoeft er niet gesloofd en 

geslaafd te worden, maar mag er gerust worden. De geschiedenis van het manna in de 

woestijn laat zien dat God vóór de wetgeving op Sinai al onderhouding heeft gevraagd 

van het vierde gebod. Ook laat deze geschiedenis zien dat we niets tekort hoeven te 

komen als we het vierde gebod onderhouden. God wil er in voorzien. En verder leren 
we dat we een dag van tevoren moeten zorgen dat alles klaar is voor de sabbat. 

4. Er moet net als ten tijde van Nehémia van overheidswege gewaakt worden tegen het 

werken, oogsten, kopen en verkopen op de sabbat. Niet voor niets heeft God bepaald 

dat het breken van de sabbat gestraft moest worden met de dood. Deze strafmaat laat 

zien dat het breken van de sabbat een ernstige overtreding is.  

5. Net zozeer als we moeten waken tegen de ontheiliging van de sabbat, moeten we ook 

waken tegen een farizese viering van de sabbat. Zaken die wel Bijbels geoorloofd zijn, 

moeten we niet gaan verbieden om nog stipter en preciezer te zijn dan het gebod zelf 

van ons vraagt. Laten we van de sabbat geen ondraaglijk juk maken. Dat doet afbreuk 

aan het feit dat de dag gegeven is tot ons nut en voordeel en niet om het ons moeilijk 
en zwaar te maken. Werken van noodzakelijkheid, barmhartigheid en godsdienstigheid 

moeten niet verhinderd worden, maar bevorderd. Laat de sabbat maar een gevulde dag 

zijn met werken van barmhartigheid en godsdienstigheid.  

 

 


