Heidelbergse Catechismus
Vraag 103:
Antwoord:

Zondag 38 ‘Gedenk de sabbatdag’

Wat wil God in het vierde gebod?
God wil ten eerste, dat het predikambt en de scholen worden onderhouden, en dat ik in het
bijzonder op de sabbat (dat is: op de rustdag) trouw naar Gods gemeente kom om Gods Woord
te horen, de heilige sacramenten te gebruiken, de HEERE openlijk aan te roepen en als christen
de armen bij te staan. Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven afstand neem van mijn
boze werken, de HEERE door Zijn Geest in mij laat werken, en zò de eeuwige sabbat in dit
leven begin.

Sabbat en eredienst
Lev. 23:2-3
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn
heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de
zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst.
Lukas 4:16
En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat
naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
Heb. 10:25
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar
aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Het Woord horen en de sacramenten gebruiken
Lukas 8:8, 15 En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht
voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 15 En waar het zaad
in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden,
en in volharding vruchten voortbrengen.
Hand. 2:42
En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in
de gebeden.
Hand. 20:7
En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak
Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot
middernacht.
Openbaar gebed en collecte voor de armen
Mat. 21:13
En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden.
Hand. 12:12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die
ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden.
1 Kor. 16:2
Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in
zijn vermogen is.
Rom.15:26-27 Want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen
aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook
aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn
zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.
Rusten van zondige daden
Jesaja 56:2
Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht
neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.
Rom. 6:11-12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.
De eeuwige sabbat laten beginnen
Kol. 2:16-17
Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe
maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is
van Christus.
Mat.11:28
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Heb. 4:3
Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen.
Heb. 4:9 -11 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die
heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust
binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal
komen.

