
Samenvatting preek over het 4e gebod 
Lezen: Gen. 2:1-3; Mark. 2:23-3:5; Hebr. 4:9-11 
 

Het vierde gebod (Exodus 20)  
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. 
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 
10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel 
werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, 
noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. 
11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al 
wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de 
sabbatdag, en heiligde die. 
 

(Deuteronomium 5) 
12 Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u 
geboden heeft. 
13 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 
14 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel 
werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, 
noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen 
uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. 
15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en 
dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte 
arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden. 
 
Zondag 38 
Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod? 
Antwoord: Ten eerste, dat de kerkelijke Woordverkondiging en het geloofsonderwijs 
in stand gehouden 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, 
de Heere God openlijk aan te roepen en als christen de armen bij te staan.  
Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven mijn boze werken laat rusten, de Heere 
door Zijn Geest in mij laat werken en zo de eeuwige sabbat in dit leven aanvang. 
 
Thema: Een dag van rust om te vieren voor de HEERE 

 
Intro: Wat doe je op zondag? Hoe ervaar je die dag? 
Is zondag de sabbatdag van het 4e gebod? 
Om welke rust gaat het? 
Wat is er te vieren? 
 
Betekenis en motivering sabbatdag 
Sabbat (letterlijk): rusten, stoppen met doen, van ophouden weten. 
Één dag rusten van het werk om op adem te komen. Ook als het druk is (Ex. 34:21). 
In die tijd van belang vanwege zwaar (slaven)werk. Voor iedereen rust naar lichaam 
en geest. 
In onze tijd van belang omdat (werk)druk hoog is.  
Ondertussen niet makkelijker om rust te vinden, omdat manier van leven anders is. 
Blijkbaar wel van belang, zo’n rustmoment elke week. 
 



Opmerkelijk: (dubbele) motivatie voor het gebod. 
Ex. 20:11: De Heere God rustte ook op de 7e dag na 6 scheppingsdagen. 
Deut. 5:15: Een dag om de machtige verlossing uit het slavenhuis van Egypte te 
vieren. 
Dus rustdag om de Schepper en de Verlosser te erkennen en te danken. 
 
Jezus en de sabbat 
Jezus ontmaskert huichelachtigheid wettische leiders richting mensen in nood. En Hij 
legt de vinger bij het vervallen in uiterlijke regels (die niet barmhartig zijn). 
Ondertussen gaat Jezus door met sabbat als Bevrijdingsdag en rustte op de sabbat 
in het graf (om op de 1e dag op te staan).  
 
Zondag i.p.v. sabbat? 
Geen uitdrukkelijk gebod om 7e dag te verschuiven naar 1e dag. 
Geen uitdrukkelijk gebod om sabbat te vieren voor niet-Joden (en elkaar niet om 
veroordelen Rom. 14:5; Kol. 2:16). 
Op de 1e dag (Opstandingsdag) lezen we dat de gemeente samenkomt (Joh. 
20:19,26; Hand. 20:7; 1 Kor. 16:2). 
In de eerste eeuwen zowel samenkomsten op de 7e als op de 1e dag, vaak voor of 
na het werk op die dag. 
Pas vanaf 4e eeuw regel in het Rom. Rijk en eeuwen daarna meer en meer praktijk. 
Al met al goede reden om als heidenchristenen op de Opstandingsdag de 
bevrijdende rust te vieren. 
 
Invulling zondag: 
Uitgangspunten: 

• Dag op om adem te komen en uit je doen te raken. 

• Dag om voor de Heere te vieren (in samenkomst). 
 
Volharden in de samenkomsten. Gaat daarin om verlangen en om trouw. Trouw is 
van belang om te oefenen in volharding en het leven uit de bevrijdende rust. 
Niet uit wetticisme, maar om wat er op het ‘spel’ staat. 
 
Verder een dag met een feestelijk randje. Gezellige maaltijd. Goede mogelijkheid 
voor gezinstijd. Genieten van de schepping (motivatie sabbatsgebod). 
Los van de onrust van het dagelijks leven, om met rust geladen te worden. 
 
Doorwerking in de week 
En vanuit de rustdag de rest van de week slechte werken laten rusten en je leven te 
delen met anderen (die misschien wel iets van die rust kunnen ‘proeven’). 
Sabbat is ook rustmomenten in de week (stille tijd), om bij de Bevrijder te blijven. 
En zo te oefenen in de eeuwige sabbatsrust die komt voor wie uit deze Bevrijder 
leeft. En blijft leven. 
 
Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  

1. Wat doet u / kunt u doen om de zondag iets feestelijks te geven? 
2. Hoe kunt u / jij de zondag als een dag van bevrijdende rust invullen? Wat helpt 

en wat maakt het lastig? 
3. Heeft de invulling van de zondag effect op de rest van de week? Hoe dan?  
4. Kun je voorbeelden geven van dingen waardoor de Heilige Geest niet in ons 

kan werken? 


