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Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod?  

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 sabbat in dit leven aanvang. 

 

  
 

  
 

• Inleiding: speedboot TINA (There Is No Alternative) 

De instelling van de sabbat 

• In Nederland is de zondag als rustdag in rap tempo teloorgegaan 

o Ruim 90% van de Nederlandse gemeenten heeft een of meer keren per maand een 

koopzondag.   

• Maar… God is een God Die ons rust gunt. Vandaar dat Hij een rustdag heeft ingesteld. 

• Deze rustdag is… 

o Geboden in de Wet 

▪ Dat was heel bijzonder, geen volk in de oudheid kende een rustdag 

o Gefundeerd in de schepping 

▪ Dat was de reden dat Israël de sabbat dient te houden: ‘…want in zes dagen heeft de 

HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is en Hij rustte op de 

zevende dag…’ 

▪ God ‘zegende’ en ‘heiligde’ de sabbat ‘omdat Hij op dezelve gerust heeft van al Zijn 

werk hetwelk God geschapen had om te volmaken’ (Gen. 2:3). 

▪ Dat de rustdag de zévende dag is, laat zien dat dit het hoogtepunt van de schepping 

is.  

▪ Opmerkelijk is dat de sabbat een ‘open’ einde heeft: anders dan de andere 

scheppingsdagen wordt er niet gesproken over de ‘avond’ en de ‘ochtend’.   

Het vierde gebod: 
Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de 

zevende dat is de sabbat van de HEERE uw God; 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; want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 

daarin is en Hij rustte ten zevende dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag en heiligde die’.  



▪ Vanwege de verworteling in de schepping wordt de rustdag wel een 

scheppingsordinantie genoemd (net zoals werk en het huwelijk).  

o Getransformeerd door Christus: 

▪ Jezus éérde de rustdag. 

• Hoewel Hij kritiek heeft op de vele menselijke regels en tradities, rond de 

sabbat, houdt Hij de sabbat in ere (vgl. Luk. 4: 16) 

▪ Hij is niet gekomen om ‘de Wet of de Profeten af te schaffen; maar [die] te 

vervullen’.  

▪ Hij vervult het door te lijden en te sterven en zo de ware rust te realiseren.  

▪ Op grond daarvan vindt er een transformatie plaats van de rustdag: van sabbat naar 

zondag. Jezus kiest de eerste dag tot Zijn dag (vgl. Joh. 20: 1, 26, Hand. 2: 1). 

▪ Vandaar dat we al snel zien dat de eerste christenen op zondag samenkomen: Hand. 

20: 17, 1 Kor. 16: 2, Openb. 1: 9. 

• Het sabbatsgebod heeft nog steeds betekenis, maar wel anders dan onder het oude verbond: het 

heeft een transformatie ondergaan.  

o Wij ontvangen het sabbatsgebod niet in de eerste plaats uit handen van Mozes, maar uit de 

handen van Christus!  

o Met de joodse sabbat met zijn oudtestamentische regels en voorschriften hebben we niet 

meer te maken.  

o Waar we wel mee te maken hebben is de schepping. En waar we óók mee te maken hebben 

is: Christus – de Heer van de sabbat, die de eerste dag van de week heiligt als Zijn dag. 

o De zondag als rustdag is dus géén 4e-eeuwse uitvinding van keizer Constantijn (hij zorgde 

alleen voor de vríje zondag), maar werd al in de eeuwen daarvoor door christenen gehouden 

(vgl. de brief van Plinius uit de 2e eeuw waaruit blijkt dat christenen de gewoonte hadden op 

zondag ’s morgensvroeg en ’s avonds bijeen te komen). 

Wat betekent de sabbat vandaag? 

• God gunt ons rust. We mogen van ophouden weten – ook de dieren en de schepping  

o Weten we nog van ophouden? Ook bij ons staat de rustdag onder druk.  

o Daarom dienen we zuinig te zijn op een rustdag voor lichaam en ziel. 

o Het belangrijkste van deze dag is dat we gewezen worden op de rust die er bij de Heere te 

vinden is:  

▪ …de rust van vergeving en verzoening. 

▪ …de rust die nog komt: er blijft een (sabbats)rust over voor het volk van God.  

o In Gods huis mogen we niet alleen van deze rust horen, daar wordt ze ook geschonken, zodat 

het ervaren wordt: ‘…en Zijn rust zal heerlijk zijn’ (Jes. 10: 11b) 

Vragen/stellingen bij de preekbespreking (kan ook thuis!) 

1. Wat betekent de zondag voor je? Wat vind je mooi/lastig aan de zondag? 
2. Veel mensen ervaren het leven als een speedboot. Herkenbaar? Is er een alternatief? 
3. Stelling: Christelijke politici moeten opkomen voor de zondagsrust. 
4. Wat heeft het je te zeggen dat Jezus de sabbat eerde? 
5. ‘Christus heeft de sabbat mee in het graf genomen en kwam op Paasmorgen met de dag des Heeren 

er weer uit’. Leg uit! 
6. Wat zou je zeggen als iemand zegt dat het vierde gebod vandaag niet meer geldt? 
7. Weet jij van ophouden? 
8. Hoe is de Heere Jezus de vervulling van het vierde gebod? Zoek je de ware rust ook bij Hem?  

 

  


