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“Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en 
drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 

Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de 
werkelijkheid dat is Christus. Laat u niet veroordelen door 

mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, 
zich verdiepen in visioenen of zich voorstaan op eigen 

bedenksels. Zulke mensen richten zich niet op het hoofd, van 
waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen 

ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.”  
Kolossenzen 2: 16- 19 

Sabbat viering binnen de christelijke kerk? 
 
De oorsprong van de Sabbat. 
 
Om een duidelijk antwoord te kunnen geven op de vraag of we, als christenen, de 
sabbat moeten vieren is het van belang dat we eerst kijken naar de oorsprong van de 
Sabbat. 
De oorsprong van de sabbat vinden we in het tweede hoofdstuk van de Bijbel. 
“Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk 
dat hij gedaan had.” Genesis 2: 2 
Dit is echter niet de instelling van de sabbat. 
Er is voor het eerst sprake van een dag waarop gerust moest worden in Exodus 16. 
In deze geschiedenis zien we dat het volk manna mag gaan verzamelen en dat ze op 
de 6e dag een dubbele hoeveelheid moeten inzamelen, terwijl er op de 7e dag niets 
zal vallen. 
In Exodus 16: 23 lezen we: “Mozes zei tegen hen: ’de Heer heeft dit zo bepaald. 
Morgen is het een dag van rust, een heilige sabbat ter ere van de Heer……’” 
 
Misschien is het zinvol om naar de betekenis van het Hebreeuwse woord sabbat te 
kijken. tbv (sabbat) is afgeleid van het werkwoord tbv (shabat), dat rusten, 
ophouden (met werken), einde maken aan, betekend. 
tbv betekent dus eigenlijk rustdag, een dag waarop niet wordt gewerkt. 
Dus de definitie die Mozes hier geeft zegt dat het een heilige rustdag ter ere van de 
Heer is. 
De instelling van de sabbat vinden we pas in Exodus 20, als het volk aan de voet van 
de Sinaï de tien geboden krijgt. 
Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat de opdracht om de sabbat te 
vieren aan het volk Israël wordt gegeven. 
Mozes zegt in vers 6: “Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.”(NBV) in de 
NBG staat het als volgt: “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.”  
Persoonlijk heb ik de indruk dat dit een juistere vertaling is. Het is een gebiedende 
wijs om de sabbatdag te heiligen, dat wil zeggen: apart te zetten voor de Here. 
Heiligen kan in het Hebreeuws twee betekenissen hebben: 

1. zuiveren 
2. apart zetten. 

In dit gedeelte moeten we kiezen voor apart zetten. 
Maar waarom moet deze dag apart gezet worden? 
Hij moet apart gezet worden omdat (Exodus 20: 11) de Heer de hemel en de aarde in 
zes dagen heeft gemaakt en op de zevende dag rustte. 
Daarom verklaarde de Heer de sabbat gezegend en heilig. 
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Hier komt de complexiteit van vertalen op de proppen. 
Het werkwoord dat zegenen betekent kan ook prijzen betekenen. 
Gezien de vorm (piël) waar het werkwoord in staat is hier gekozen voor zegenen. 
En hier komen we opnieuw het woord heilig tegen dat twee betekenissen kan 
hebben.  
In dit geval is er opnieuw sprake van het woord heilig dat apart gezet betekent. 
Het is een dag die ter herinnering van de schepping apart gezet moet worden. 
Dit over de oorsprong van de sabbat. 
 
 
 
 
Gods opdracht de Sabbat te houden: 
 
In Exodus 31: 12 – 17 lezen we: 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat 
in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat 
eraan herinnert dat ik, de HEER, jullie geheiligd heb. Neem de sabbat in acht, want 
het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden; 
ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Zes dagen mag je 
werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die aan de 
HEER gewijd is. Wie op sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden.” Generatie na 
generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen 
is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de 
HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft hij gerust om op 
adem te komen.’ 
Dit is een hele duidelijke manier waarop wordt gezegd dat het ook de generaties 
door moet gaan. 
Wat hier opvalt is dat er wordt gezegd: zeg tegen de Israëlieten. 
Mozes moet de opdracht aan de Israëlieten geven. Het is dus een opdracht voor de 
Israëlieten en niet speciaal voor de gemeente. 
In Nehemia 9: 13 en 14 zien we dat er staat: 
U daalde naar op de Sinai, u sprak met hen vanuit de hemel, u gaf hun juiste 
rechtsregels, deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden. U maakte uw 
sabbat aan hen (zie vers 11, het gaat over de Israëlieten.) bekend, u gaf hun uw 
geboden, voorschriften en wetten bij monde van uw dienaar Mozes. 
 
Ook hier zien we heel duidelijk dat de boodschap van de sabbat speciaal voor de 
Israëlieten was. 
Dit wordt ook ondersteund door de gedeelten uit Exodus 16: 29, en uit Ezechiel 20 : 
1-20. God laat ook hier heel duidelijk zien dat de sabbat een instelling is voor Israël 
en spreekt het volk aan op de dingen die ze in het verleden hebben gedaan. 
  
Dit wordt duidelijk in Numeri 15: 32-36, waar een man die op de sabbat hout 
sprokkelde in opdracht van de Heer wordt gestenigd. 
 
Alles met elkaar zijn dit twee hele indrukwekkende gedeelte waar we zeker niet aan 
moeten voorbij gaan. 
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Hier hebben we alleen wel te maken met de tijd van het Oude Testament. We zien 
een vergelijkbaar hard optreden in Handelingen 5 in de geschiedenis van Ananias en 
Safira. 
Hier is een kleine leugen van deze twee mensen aanleiding dat de dood neervallen.  
God wil aan het begin van deze nieuwe periodes een heel duidelijk teken neerzetten, 
om ervoor te zorgen dat de gelovigen zich meer op de Heer zullen richten. 
 
Het doel van de sabbat: 
 
Het doel van de sabbat zien we in de eerste plaats bij de instellingswoorden in 
Exodus 20: 11. Het is een herinnering aan de schepping. 
Binnen het Jodendom wordt nog steeds op deze manier naar de sabbat gekeken, als 
een herinnering aan de schepping. 
Maar er is ook sprake van een ander aspect van de betekenis van de Sabbat. Het is 
een herinnering aan de slavernij. (zie Deuteronomium 5: 12 – 15) 
Hier wordt de wet herhaald en zien we een ander aspect naar voren komen dan in 
Exodus 20. Hier zien we dat er ook wordt verwezen naar de slavernij. Eerst wordt er 
gezegd dat het vieren van de sabbat ook van toepassing is voor alle mensen die in 
het land wonen zelfs voor de slaven en slavinnen en vervolgens staat er in vers 15: 
“Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de Heer, uw God, u met sterke hand en 
opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.” 
 
De Here Jezus zegt ook een aantal dingen over de sabbat. 
Een bekend gedeelte over de sabbat vinden we in de synoptische evangeliën, 
(Mattheüs, Marcus en Lucas) terwijl we ook in Johannes een gedeelte vinden van 
dezelfde strekking. 
Het gaat om de gedeelten waar de leerlingen van Jezus aren tussen hun handen 
wrijven, terwijl het sabbat is. 
Dit was in de ogen van de Farizeeërs en Schriftgeleerden een vorm van werken en 
dat was verboden. Maar Jezus reageert daar als volgt op. 
 
In Mattheüs 12: 3 lezen we dat de Heer reageert met de woorden: “Hebt u niet 
gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, dat hij het huis 
van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij, noch zijn 
mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet gelezen dat de 
priesters die op de sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, 
onschuldig zijn? Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! Als u begrepen had 
wat bedoeld werd met :”Barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou u geen 
onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Mensenzoon is heer en meester over de 
sabbat.” 
 
In Marcus 2: 27 voegt de Heer er nog aan toe: “De sabbat is er voor de mens, en niet 
de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de 
sabbat.” 
 
Conclusie: De sabbat is aan Israël gegeven, en is er om de mensen te dienen en niet 
om krampachtig door de mensen te worden gehouden. Regels die er voor de sabbat 
zijn, zijn regels die er zijn om de mensen te dienen, en aan de hand van de 
genoemde voorbeelden kunnen we zeggen dat de regels nooit zo scherp zijn, dat ze 
er zijn om de mensen te straffen. 
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De Joden hadden er veel geboden bijgemaakt, zeker ook die betrekking hadden op 
de sabbat. Deze moeten niet leiden tot een krampachtig houden van Gods regels. 
 
De oorsprong van de samenkomst op de eerste dag van de week en de zondag. 
 
De zondag wordt gevierd door het overgrote deel van de christenen. Alleen de 
zevendedagsbaptisten, de zevendedagsadventisten en Orthodoxe kerk vieren de 
rustdag nog steeds op de zaterdag (lees sabbat). 
 
 
 
Oorsprong in de Bijbel. 
 
In de tijd van de eerste gemeente waren de gelovigen Joden. De Joden hebben een 
andere dagindeling dan wij hebben. De volgende dag begint bij zonsondergang. Dat 
betekent dat op vrijdagavond als de zon ondergaat de sabbat begint en dat de 
sabbat eindigt op de zaterdag bij zonsondergang. Op de sabbat hield men zich aan 
de joodse tradities. Dat betekent dat er naast de gang naar de synagoge (hiervan ligt 
de oorsprong tijdens de ballingschap in Babylonië) of de tempel, er in de eerste 
plaats een huiselijk bijeenkomst was.  
De Joden vierden de sabbat binnen het gezin, en verder niet met elkaar. Maar op de 
eerste dag van de week, (lees de zaterdagavond) kwamen ze bij elkaar om als 
gemeente de maaltijd te gebruiken en bij brood en beker de dood van de Heer te 
verkondigen. (1Corinthe 11) 
Er zijn een aantal zaken rondom deze samenkomst. 
Ze komen samen op de eerste dag van de week, maar voor ons gevoel zou het best 
de avond na de sabbat kunnen zijn.  
In handelingen 20: 7 zien we zo’n samenkomst op de eerste dag van de week.  
Paulus is met zijn reisgenoten in Troas, als de gemeente op de eerste dag van de 
week bijeen kwam voor het breken van het brood. We lezen hier ook dat de 
bijeenkomst tot midden in de nacht duurde. Als het op de morgen was begonnen zou 
het een extreem lange bijeenkomst zijn geweest. Het was een vermoeiende 
bijeenkomst, want Eutychus viel die avond uit het raam, hij viel vanaf de derde 
verdieping en bleek dood te zijn. Paulus wekte hem op. 
Een tweede plaats waar duidelijk wordt gesproken over een bijeenkomst op de 
eerste dag van de week is 1Corinthe 16: 1 en 2.  
Hier gaat het over de collecte. Paulus heeft hier richtlijnen voor gegeven.  
Deze richtlijnen zijn dat er op de eerste dag van de week geld voor de heiligen apart 
moet worden gezet, naar vermogen.  
Het ligt in de lijn der verwachting dat de gemeente ook op die eerste dag van de 
week samenkwam, anders zou de inzameling wel op de sabbat zijn geweest. 
 
Oorsprong in de geschiedenis.  
 
De eerste tekenen van het vieren van de zondag stammen uit 130. Deze worden 
gegeven door een zekere Barnabas. Hij zette zich fel af tegen de Joodse praktijken, 
zoals het vieren van de Sabbat, omdat deze volgens hem zijn functie hadden 
verloren. 
In de geschiedenis na de Bijbelse tijd zien we dat de eerste keizers van het 
Romeinse rijk zeer wrede keizers waren. Maar Constantijn was de eerste die zich tot 
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het christelijk geloof bekeerde. Hij bleef wel tot zijn dood verbonden aan de cultus 
voor de zonnegod, maar het christendom kreeg vrijheid om te geloven. Constantijn 
vaardigde in 321 de zondag in als rustdag voor het hele rijk. 
Dit was aan de ene kant ten gunste van de christenen die op de zondag hun rustdag 
wilden houden, en aan de andere kant voor de plaatselijke bevolking die de zon als 
het belangrijkste in hun religieuze leven zagen en daarom de zondag wilden vieren. 
Dit was om de zon op de zondag te kunnen aanbidden. 
 
Sindsdien zien we de sabbatviering alleen bij de Joden, die dit gewoon hebben 
volgehouden, bij Messiasbelijdende joodse gemeenten, bij zevendedagsbaptisten, 
(die later tot het inzicht kwamen om zowel de Bijbelse feesten te vieren als de 
sabbat) bij de zevendedagsadventisten ( die naar aanleiding van een visioen in 1844 
de sabbat gingen vieren.) en de orthodoxe kerk. (die zich in 1054 afsplitste van de 
Rooms Katholieke Kerk en apart verder ging. ) 
 
Conclusie. 
 
In eerste instantie leek het een eenvoudig probleem te zijn waar ik voor was gesteld. 
Niets is minder waar. 
Het heeft niet alleen te maken of we nu voor één van beide opvattingen een goede 
reden kunnen vinden, maar om dat antwoord te vinden moeten we ook een antwoord 
geven op de plaats van de wet (lees Oude Testament) in het leven van een christen. 
Ook heeft het te maken met de manier waarop we gestalte willen geven aan onze 
persoonlijke toewijding. 
Voor een conclusie moeten we met het volgende rekening houden: 
 
1. Wat is de oorsprong van het christendom? 
 
Het christendom is ontstaan uit het Jodendom. In het begin was het een aparte 
stroming binnen het Jodendom. Het werd als een sekte gezien die een aparte leider 
had, Jezus, waarvan door de volgelingen werd gezegd dat Hij uit de dood was 
opgestaan. Toen het Jodendom niet tot de erkenning van de Messias kwam en de 
leden van de sekte werd vervolgd, kwam er langzaam een scheiding tussen het 
Jodendom en Christendom. Deze scheiding had tot gevolg dat de christenen zich 
steeds meer af gingen zetten allerlei joodse gebruiken. Het christendom scheidde 
zich steeds meer af van het Jodendom, omdat de joden de Messias hadden 
gekruisigd. Daarbij werd vaak wel vergeten dat onze Verlosser een Jood was. 
Samen met de christenen hadden de Romeinen ook een hekel aan de joodse 
gebruiken. De Romeinen stelden uiteindelijk de zondag in als rustdag, om de 
oorspronkelijke bevolking en de christenen tevreden te stellen. En de joden raakten 
steeds meer geïsoleerd en werden steeds meer vervolgd. 
 
De christenen vinden dus hun oorsprong in het Jodendom. Het Jodendom is de basis 
van ons christelijke geloof. Veel van de instellingen en gebruiken binnen het 
christendom vinden hun oorsprong in de joodse gebruiken. We zien dat veel 
christelijke feesten hun basis vinden in het joodse geloof, maar in het Nieuwe 
Testament een nieuwe betekenis hebben gekregen. 
Zonder Jodendom was er geen christendom geweest. 
Zonder het Joodse volk was er geen Messias geweest en waren wij niet gered. 
Maar wat is er met de gebruiken uit het Jodendom gebeurd? 
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Veel christenen hebben de gedachte, dat de wet helemaal aan de kant is gezet. 
Als dat het geval is, dan zouden we misschien kunnen zeggen dat we kiezen voor de 
viering van de zondag, maar is dat zo? 
 
2. Welke plaats heeft de wet in deze Nieuw Testamentische tijd? 
 
De wet is de basis van het oudtestamentische geloof. Als we naar de woorden van 
Paulus kijken zien we dat hij op verschillende plaatsen iets zegt over de wet. 
In Galaten 3: 24, 25 lezen we: “De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot 
Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof 
gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.” (NBG) 
Wat wil dit zeggen? 

Een tuchtmeester is een vertaling van het woord paidagwgov, (paidagoogos) dat 
wij kennen als pedagoog, een opvoeder tot Christus. Het doel van de wet is niet om 
ons een last op te leggen, maar een opvoeder om ons te laten zien dat we zonder 
Christus niet verder kunnen. Maar nu we geloven, staan we niet langer onder 
toezicht van de opvoeder. 
We zijn dus vrij van de wet, maar wat wil dat zeggen? 
Vrij van de wet wil niet zeggen dat we losbandig kunnen leven. 
Romeinen 3: 31 zegt: “Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? 
Integendeel, wij bevestigen de wet juist.” 
 
Onder het oude verbond was het de bedoeling dat we door de wet en de offers 
gereinigd zouden worden. Toen bleek dat we de wet niet kunnen houden, kwamen 
we ook tot de ontdekking dat we Christus nodig hebben. We kunnen, als we geloven, 
dat Jezus door de Heilige Geest in ons komt wonen, nog steeds de wet niet houden. 
Toch is het zo dat we als christenen leven naar het voorbeeld van Degene die in ons 
woont. Paulus zegt in Romeinen 3: 31b : “Integendeel, wij bevestigen de wet juist.” 
Het bevestigen van de wet is dat we de wet niet houden om gered te worden, maar 
als een gevolg van het feit dat we gered zijn. 
 
Als we de sabbat houden moet dat dus niet zijn omdat we anders niet gered worden, 
maar om vervullers van de wet te zijn. Dit heeft een behoorlijke consequentie voor 
ons hele leven. Als we zondigen tegen één gebod, overtreden we de hele wet. 
(Jacobus 2: 10) Als we de sabbat moeten houden, dan moeten we alle geboden 
houden. 
Dit heeft tot gevolg dat we wettische mensen worden. En dat is zeker niet de 
bedoeling van de wet. 
Dan moeten we echt alle geboden willen houden en moeten we streven naar 
perfectie. Dat geldt ook voor de spijswetten. 
Het enige wat we op grond van de Hebreeënbrief niet meer hoeven te doen is het 
houden van de offers.  
Want die hebben we niet meer nodig, omdat het volmaakte offer van de Here Jezus 
de noodzaak van de offers heeft weggenomen. 
 
Sterker nog de offers waren niet om te verzoenen, lezen we in de brief, maar om te 
wijzen op het volmaakte offer. 
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We moeten de mensen die de sabbat vieren niet veroordelen, als ze dat doen, omdat 
ze de Heer willen dienen. Als iemand de sabbat niet wil houden, om de Heer te eren, 
en op de zondag wil rusten, dan moeten we ook deze mensen niet veroordelen. 
Paulus gebruikt dit principes ook voor het toepassen van de regels van het eten van 
offervlees en het vieren van feestdagen. 
Paulus schrijft in Romeinen 14 een gedeelte over het aanvaarden van elkaars 
zwakheden en sterkten, als we het allemaal maar doen voor de Heer. 
 
Daar kunnen we de conclusie uit trekken dat het niet gaat om het uiterlijke symbool, 
maar om het innerlijk van het hart. God kijkt in de eerste plaats naar het hart van de 
mensen en niet naar de uiterlijke manier waarop we dat laten zien. 
 
  
3. Hoe belangrijk zijn de symbolen die God geeft?  
 
De uiterlijke symbolen die we in de Bijbel lezen, zijn bijvoorbeeld de doop, de viering 
van het Pesachfeest, het vieren van Loofhuttenfeest en het Poerimfeest, maar ook 
de uiterlijke symbolen van de sabbat, het avondmaal en ga zo maar door. 
Binnen christelijk Nederland is een groot verschil in opvatting over het houden van 
symbolen.  
Een voorbeeld is de viering van het Heilige Avondmaal. Veel gemeente vieren het 
met gewoon brood, terwijl we in 1Corinthe 5:8 lezen dat we niet feest moeten vieren 
met het oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van 
reinheid en waarheid. 
Is het vieren van het Avondmaal met gewoon brood niet goed? 
Dat geloof ik niet, het gaat de Here immers altijd om het hart. 
 
 
 
 
 
 
 
Slotconclusie: 
 
Ik geloof dat de christelijke kerk in zijn oorsprong een fout heeft gemaakt om van de 
sabbat over te stappen naar de zondag. Het was niet de rustdag die God heeft 
bedoeld. Alhoewel we hebben gezien dat de sabbat een opdracht is die aan Israël 
werd gegeven. Maar de vraag is of we dit weer terug moeten draaien. 
Voor sommige christenen is het van belang om de sabbat weer te gaan vieren, 
wanneer het gedaan wordt om de Heer te dienen is daar niets op tegen. Wanneer 
dat wordt gedaan om de wet te houden om gered te worden is er weldegelijk iets op 
tegen. De wet is een tuchtmeester tot Christus, dat wil zeggen dat de wet op Christus 
wijst en laat zien dat we Hem nodig hebben om gered te worden. 
We kunnen door de wet niet worden gered. 
De hedendaagse christelijke kerk viert over het algemeen de zondag, in de eerste 
plaats om de Heer te dienen. Ook dit moet niet tot wetticisme vervallen, want dan 
gaat ook deze viering het doel van de rustdag voorbij. De Heer is de Heer van de 
Sabbat en Hij zegt dat de Sabbat er is voor de mens en niet de mens voor de 
Sabbat. 
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Dit geldt ook voor de rustdag. 
Het vieren van de zondag is een overgang waar we ons van af moeten vragen of dit 
wel een antisemitische daad is geweest, zoals sommigen denken. 
Het overgrote deel van het Romeinse Rijk had zeker meer weerstand opgewekt als 
de keuze voor de Sabbat was gemaakt. Dit was overigens het aanbidden van de 
God Saturnus geworden en was ook een daad van afgoderij geweest, net als het 
overgaan naar de zondag, wat het aanbidden van de zonnecultus tot gevolg had. 
Het vieren van de sabbat is voor iedereen een persoonlijke keuze. De eerste 
christenen vierden de sabbat en op de eerste dag der week kwamen ze samen om 
de maaltijd des Heren te vieren. 
Feitelijk was dit waarschijnlijk dezelfde dag van de week. 
 
Wanneer er wat intensiever wordt gekeken naar gemeenten die de Sabbat vieren 
dan valt op dat het vaak uitmondt in een wettische manier van geloven. 
Dat is juist iets waar Paulus in de brieven aan de Galaten en de Romeinen ernstig 
voor waarschuwt. 
Het is van belang dat we als christenen een rustdag vieren, om de Heer te dienen. 
Of we dat doen op de sabbat of op de zondag is een persoonlijke keuze. 
Zolang het is om de Heer te eren is het goed. 
Om als gemeente over te gaan zou een zeer breed draagvlak binnen de gemeente 
zijn, en moet de leiding van de gemeente toezien op de motivatie waarom dat 
gebeurt. 
 

 


