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Heidelbergse catechismus, Zondag 38 
Vraag 103: Wat gebiedt God in het vierde gebod?  

Antwoord: Ten eerste, dat de kerkelijke Woordverkondiging en de scholen 

instandgehouden worden, en dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rust-

dag, trouw naar Gods gemeente kom om Gods Woord te horen, de sacra-

menten 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. 

Uit de Bijbel: Gen. 1:26-2:3 / Hand. 20:6-11 / Heb. 4:1-10 
 

Vragen voor gesprek: 

1. Wat is voor u/jou het bijzondere van de zondag? Zou je zonder kunnen? 
Waarom wel/niet.   
2. Hoe zou het komen dat christenen die niet meer naar de kerk gaan (maar 
nog wel ‘geloven’)  het geloof meestal niet (kunnen) overdragen  aan hun   
kinderen?  
3. Wat vind je van de uitspraken in de beide kaders op deze hand-out?   
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- In deze gejaagde wereld kon dit wel eens een gebod zijn wat wij juist nu heel hard nodig hebben: een rustdag. 
Het laat zien dat het God bezighoudt hoe het gaat met ons en hoe het gaat met ons geloof.  
- Wij hoeven van onze Schepper geen zeven dagen per week te werken. Het ritme van zes dagen en een dag rust 
heeft Bijbelse papieren. Wij zijn het echter niet verplicht als een wet, zoals Israël dat deed en doet. Het sabbats-
gebod is niet één op één van toepassing op de zondag.   
- Tegelijk is er alle reden om te waken over onze agenda. Laat je niet opslokken door van alles en nog wat, maar 
kies bewust voor tijd voor de relatie met God en met anderen (gezin, huwelijk, vrienden, familie). 
- Het gaat niet alleen om rust aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. De rustdag is nodig om in geloof 
te rusten op wat Christus voor ons gedaan heeft.   
- Daarom vind je in de catechismus zoveel aandacht voor de woordverkondiging. Dat is het eerste wat God ge-
biedt in het sabbatsgebod. Eigenlijk alles wat we in de kerk doen: luisteren naar het Woord, ons bekeren van 
wat verkeerd is, samen bidden en zingen  en collecteren voor de diaconie (de armen).    
- Waarom elke week (één of twee keer) naar de kerk?   
 - Gods liefde is het waard dat wij daar elke dag vol van zijn, maar omdat dat in de praktijk vaak tegenvalt 
 kunnen we zo in elk geval één dag Hem prijzen! 
 - Geloven is ons niet op het lijf geschreven. Zonder de wekelijks voeding (Woord en sacrament) slaat de 
 twijfel of lauwheid nog makkelijker toe.  
 - Geloof is een relatie: werkelijk contact met God is nodig. De kerkdienst schept daar ruimte voor. Daar 
 mag je spiritueel/bevindelijk mee omgaan: ‘Hier ben ik Heere, in Uw huis, en U bent hier ook…’ 
 - Wie stopt met de kerkgang, blijft soms wel ‘geloven’ maar is meestal de laatste generatie die nog  
 gelooft. Dat is ook veelzeggend.   
- De zondag als dag van de opstanding is ook een voorproefje van Gods toekomst; het binnengaan in de Rust.  

 

“Als we het hebben 

over de zondag gaat het 

niet zozeer over wat 

mag je wel  

en wat niet.  

Maar:  

waar leef je voor en 

waar leef je uit?  

 

“God is in onze 

tijd vooral nog 

Thuis te vinden.  

In Zijn huis, in de 

gemeente.”   


