
Leerdienst – Zondag 38 

 

Wat gebied God in het vierde gebod? 
 

1. “Gedenk de sabbatdag door die te heiligen.” Zondag 38 gaat in haar antwoord direct in op de 
vraag hoe je concreet de sabbatdag heiligt. Ze laat twee belangrijke redenen om dat te doen 
achterwege: de schepping (Gen. 2: 1-3) en de bevrijding uit Egypte (Deut.5: 12-15). 

a. De schepping. De dag nadat God de mens geschapen had, schiep Hij de rustdag. Zo 
behoorde ook de zevende dag tot Gods schepping. Op deze dag mag de mens zich 
met zijn Schepper verheugen in Zijn werk. Vanuit deze rust mag de mens zelf zijn 
werk doen. God geeft de mens niet alleen een opdracht mee om de aarde te 
bewerken en te beheren, maar ook om te weten van ‘ophouden’ (Gen.2:3), om zich 
te ‘verkwikken’ (Ex.31:17) en te ‘rusten’ (Ex.20:11) in God. Dat wijst ons richting in 
onze omgang met de rustdag. We mogen ‘ophouden’ om rust te zoeken in de 
nabijheid van de HEERE. 

b. Bevrijding. Deut. 5: 12-15 geeft een tweede reden voor het heiligen van de rustdag, 
de bevrijding uit de slavernij van Egypte. In Egypte had de mens vooral economische 
waarde. Hij moest maximaal presteren. Maar daarin ligt niet de betekenis en waarde 
van een mensenleven. Die ligt in de relatie tot zijn Schepper. Het eerste wat God 
daarom zijn volk geeft na de bevrijding is de Sabbat. Een rustdag om zich te 
verheugen in God, hun Bevrijder, die zij in hun werk mogen dienen (vgl. Tit.2:9-10). 

 
2. Het vieren van de bevrijding is de kern van de Zondag. Vanaf haar prilste begin gedenkt de 

gemeente op de eerste dag van de week de opstanding van Christus, die ons bevrijdt van de 
slavernij van de duivel, de zonde en de dood (Joh.20:1, 19; Hand.20:7; 1Kor.16:2; 
Openb.1:10). Daarmee is de zondag voor ons geen vervanging van de sabbat - de Joden 
vieren de Sabbat nog steeds volgens de wet (Ex.31:16-17) - maar de vervulling ervan. 

 
3. “Gedenk de sabbatdag door die te heiligen.” Zondag 38 gaat in haar antwoord direct in op de 

vraag hoe je concreet de sabbatdag heiligt. Het antwoord is:  
a. De eredienst bijwonen waar Woord en sacrament centraal staan, en daarmee het 

volbrachte werk van Christus. De prediking roept ons op om in Zijn werk te rusten. 
Ook bidden we gezamenlijk en geven we onze gaven (vgl. Hand. 2: 42, 26; 1Kor.16:2). 

b. De rust van de zondag doortrekt ‘al de dagen van mijn leven.’ Elke dag komt het er 
op aan dat ik de Heere ‘door Zijn Geest in mij laat werken.’ De samenleving zoekt 
haar heil in de eeuwige werkdag. De gemeente leeft vanuit de eeuwige rustdag. 
Dagelijks rust vinden in de grote voorman, Jezus Christus (Mt.11:28-30). Hij is de rust 
reeds ingegaan. Dat is de rust van het eeuwige leven. Ook wij zullen eens delen in 
Zijn opstanding. Hebr.4:9: ‘Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God.’ 

 
Om na te bespreken  

1. Wat raakte je in de preek of wat riep vragen op? 

2. Waarom is het voor jou belangrijk om de zondag te heiligen (apart te zetten) als rustdag? 

3. De Rustdag is er ter wille van de mens. Hoe haal jij concreet de zegen eruit die God erin legt? 

4. Op zondag vieren we de opstanding van onze Heere, Jezus Christus. In Zijn (volbrachte) werk 

en opstanding vinden we rust. Hoe zou jij dit met jouw eigen woorden zeggen? 

5. Zondag 38 bemoedigt ons om in afhankelijkheid elke dag ‘de Heere door Zijn Geest in mij [te] 

laten werken’. Hoe zou jij dit in een gebed tot de Heere verwoorden? Schrijf het eens op. 


