
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GK gz. 133:1,2 
 
wetslezing; 
GK gz. 133:4,5 
 
gebed 
 
kindmoment 
zingen: Opwekking 32 Dit is de dag die de Heer ons geeft (wordt gebeamd; piano: Jojanneke) 
 
1 lezen: Kolossenzen 2:16-17 
preekdeel 1: van rustdag naar sabbat naar zondag 
 
God rustte na 6 dagen scheppen op de 7e dag. 
Hij zegende die dag: 
-Hij sprak zijn goedkeuring erover uit 
-Hij liet zijn positieve kracht erin uitgaan. 
Hij heiligde die dag: 
-Hij bestemde die voor Zich, om te genieten van zijn schepping. 
 
Deze 7e dag behoort sindsdien tot een tijdritme dat wij tot op heden kennen als de week. 
 
Deze 7e dag is de eerste volle dag voor het schepsel mens. 
Wat betekent dit?  
Wij mensen zijn niet allereerst geschapen om te werken, maar om te rusten. 
We zijn niet op weg naar een arbeidersparadijs, maar naar de sabbatsrust die blijft voor Gods volk: 
Hbr. 49. 
 
Deze 7e dag heet in Gn. 2 geen sabbat. 
Die komen we pas vanaf Ex. 16 tegen. 
Wel onder verwijzing naar de 7e dag.  
Sabbat betekent: pauze(ren) tussen lessen en werken door. 
 
Israël moet de sabbat gedenken: heiligen: wijden aan God, met Hem mee genieten. 
 
Hoe doet Israël dit? 
Door te rusten van het dagelijkse werk, ook personeel en lastdier. 
Door God te eren als Schepper (Ex. 20) en Bevrijder (Dt. 5).  
De sabbat is teken van het verbond tussen God en Israël: Ex. 3113  Ez. 2010vv. 
 
Christus is het scharnier tussen sabbat en zondag. 
Hij is de Heer van de sabbat: Mt. 128  Mk. 228  Lc. 65. 
Hij is de Heer van de zondag: zijn dag, Heer-dag. 
Op deze dag stond Hij op uit de schaduw van dood en graf in het licht van het leven. 
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Om Hem is de zondag geen sabbat met al zijn geboden en verboden. 
In het NT lezen we geen zondagsgeboden en –verboden. 
Niets over verplicht rusten van ons dagelijks werk. 
Als we de sabbatsgeboden 1 op 1 toepassen op de zondag, 
-maken wíj ons meester over de zondag ipv Jezus HEER te laten zijn over zijn dag 
-gaan wij tegen de klok in van Gods heilsgeschiedenis 
-verkiezen wij de schaduw boven het licht. 
De 7e dag, de sabbat, verwijst als laatste dag naar wat voorbij gaat. 
De 1e dag, de zondag, verwijst naar Gods komende en blijvend nieuwe wereld. 
 
De volwassen kerk van het nieuwe verbond heeft zich als een kind gedragen: 
zij overschaduwde de Dag van de HEER met de sabbatsgeboden en –verboden uit haar kindertijd. 
Wij zeulen een eeuwenlange last van sabbats- en zondagstrijd mee. 
Onder christenen en ‘vrijgemaakten’ heeft die geleid tot verwijdering en een ‘nieuwe vrijmaking’. 
Wat een lust had moeten zijn, hebben wij tot een last gemaakt. 
Hiermee hebben wij God niet geëerd als onze Herschepper en Bevrijder in Jezus Christus. 
Ons genieten van het leven in Christus hebben wij vergald en verspeeld. 
De meeste ruzies in christelijke gezinnen gebeur(d)en op zondag… 
 
Dat ligt niet aan HC 38. 
Die noemt alleen in onze nederlandse vertaling de sabbat. 
Niet om ons terug te dwingen onder het juk van de sabbatswetgeving van Israël. 
HC 38 rept met geen woord over wat wel of niet mag op zondag. 
Of je wel of geen ijsje mag kopen, wel of niet achter het stuur van je vrachtauto mag kruipen. 
Waar HC 38 het wél over heeft, hebben we onze handen al vol. 
 
Ik vat samen: 
-het ritme is niet 6 en 1, maar 1 en 6 
-eerst rust, dan werk 
-sabbat is geen zondag, zondag geen sabbat 
-schuldbelijdenis is op zijn plaats dat wij de dag van de HEER met onze eigen regels hebben belast 
 en het gebed om groei in liefde, inzicht en fijngevoeligheid om de Dag van onze HEER 
 zíjn dag te laten zijn. 
 
zingen: Lied van de zondag 1,5 (melodie: psalm 8; wordt gebeamd) 
 
2 lezen: Hebreeën 10:23-25  
preekdeel 2: horen 
 
Ik volg nu HC 38. 
 
Trouw tot Gods gemeente … komen om Gods Woord te horen… 
 
 
Trouw. 
In het duits en latijn: ijverig. 
 
Naar Hbr. 1025. 
God is trouw. 
Zijn trouw  
-bleek: van Kerst t/m Pinksteren en tot op heden 
-blijkt: wij zijn zijn volk, zijn kinderen en erfgenamen 
-en zal blijken: Hij zal eeuwig bij ons wonen als nooit tevoren. 
 
Zijn trouw vraagt onze trouw. 
Let op elkaar. 
Heb elkaar lief. 
Doe elkaar goed. 
Zoek elkaar op in de ontmoetingen met de HEER en met elkaar. 
Spoor elkaar hiertoe aan. 



In verlangend verwachten van de dag dat Christus komt! 
 
Trouw. 
IJverig. 
 
De gemeente te Jeruzalem kwam elke dag trouw en eensgezind samen in de tempel: Hd. 246 
RKK-gebouwen zijn vaak elke dag open. 
 
Dat wij 2x per zondag kerkdiensten hebben is geen bijbels gebod,  
maar een historisch gegeven onder Gods leiding. 
Uit diezelfde historie zijn we al veel samenkomsten kwijt geraakt… 
 
We kunnen allerlei oorzaken en redenen aanvoeren voor de teloorgang van onze 2e kerkdienst: 
stress, 24-uurseconomie, gericht zijn op onszelf, enz. 
Is dit verlies winst? 
Compenseren wij dit door thuis en elders en anderen met des te meer trouw en ijver bezig te zijn  
met de dingen van de HEER? 
 
In de hongerwinter 1944/5 stonden ze in rijen voor gaarkeukens. 
Een mens zwoegt omdat hij moet eten, 
het is de honger die hem dwingt: Spr. 1626. 
 
Hebben wij nog honger naar Gods Woord? 
Ga niet naar de kerk, 2x nog wel, om een goed werk te doen, of om een kerkelijke regel na te leven. 
Wat is de enig juiste motivering om trouw en ijverig Gods huis te bezoeken? 
Gods liefde aanschouwen: Ps. 274 
U laten toeroepen: Laat u met God verzoenen: 2 Kor. 520. 
 
Hier wordt uw ziel verzadigd met vrede en vreugde. 
U hoort van troost en hoop, licht en uitzicht. 
Bent u moedeloos? 
U hoort: God biedt u nieuwe moed en hoop. 
Bent u zwak? 
U hoort: God geeft u kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. 
Bent u onrustig? 
U hoort: God is uw rustpunt in uw zielsbeproeving en uw geloofsstrijd. 
Bent u een arme zondaar? 
U hoort: God maakt u rijk met Christus’ schatten en gaven. 
 
Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, 
en dat zal haar niet worden ontnomen: Lc. 1042. 
 
Dít is de ware rust. 
Die is niet afhankelijk van welke zondagswetgeving ook van onze overheid 
en of wij dan werken of niet. 
 
Wat kiest u/jij? 
Kies het ene noodzakelijke, dat zelfs geen duivel u kan afpakken: 
Jezus Christus, voor u gekruisigd en opgestaan,  
rustpunt van uw hart in uw leven vol aanvechting, zorg, moeite en verdriet. 
Laat God uw trouw en ijver zien in het komen naar Gods gemeente om hier zijn Woord te horen. 
Eén dag in de week, 2x 4 à 5 kwartier:  
er is minder nuttige tijdsbesteding denkbaar in de 7 dagen en 168 uren die een week telt… 
 
zingen: Lied van de zondag 2 (melodie: psalm 8; wordt gebeamd) 
 
3 lezen: Handelingen 20:7 
preekdeel 3: vieren 
 
…de sacramenten te gebruiken… 



God beeldt zijn hoorbaar Woord zichtbaar uit. 
Met doop en HA geeft Hij u extra garantiebewijs: 
je hoort bij Mij als mijn geliefd kind, in leven en sterven en voor eeuwig. 
Mocht je al twijfelen aan Gods liefde voor u, denken dat jij die niet hebt verdiend of verspeeld: 
hier hoor én zie én voel én proef je het tegendeel! 
 
Hoe dichtbij wil je het hebben? 
 
Doop: Gods unieke naam in één adem met jouw unieke naam en persoon. 
Een innige band wordt afgebeeld en bezegeld. 
 
HA: ik neem, eet en drink: Christus voor míj, Christus in míj. 
Schaal en beker gaan bij iedereen rond, maar houden ook halt bij jou.  
Nergens brengt God ons Christus dichterbij dan in het sacrament.  
Bewaar van uw kant geen ongepaste afstand. 
Laat u zich heel persoonlijk bedienen met uw Heiland. 
 
zingen: GK gez. 119:2 
 
4 lezen: Handelingen 2:42 
preekdeel 4: bidden 
 
…God de Heer publiek aan te roepen 
 
We noemen God bij zijn naam: 
-Heer: Almachtige: 
Hij verhoort onze gebeden omdat Hij dat kán, niets of niemand kan Hem dit beletten. 
Hij kan en wil en zal in nood/zelfs bij het naderen van de dood/volkomen uitkomst schenken. 
Onze hoop en kracht en moed zijn klein. 
God geeft u, die moe bent, kracht. 
U, die geen uitweg ziet, geeft Hij hoop. 
Mét Christus schenkt Hij ons alles. 
Zelfs het kwaad verandert Hij in uw voordeel. 
Hij is sterker dan uw doodsvijanden: de duivel, de zonde, de wereld. 
Hij leidt ons klagen en vragen uit onze diepten tot hoogten die geen vijand kent 
(ps. 27:4 GK). 
 
Wij noemen God bij zijn naam: 
-HEER: Jahwe: Hij is die Hij is. 
Hij staat klaar voor ons. 
Hij redt ons in Christus van elk doodsgevaar. 
Van hem die het kwaad zelf is: satan. 
Hij omgeeft ons van voren en achteren, van boven en beneden met zijn zegen. 
 
Wij noemen God bij zijn naam: 
-Vader: 
Hij laat ons zijn liefde horen in het evangelie. 
Hij laat ons zijn liefde voelen bij de doop en proeven aan de Tafel van onze Heer. 
In ons gezamenlijk bidden mogen wij onze liefde Hem uitspreken. 
 
Wij noemen God bij zijn naam om ons als Christus’ gemeente. 
Wij belijden onze afhankelijkheid: wij zijn niet kerk uit eigen kracht. 
Wij belijden onze zonden. 
Wij verwachten van Hem al het goede in Christus als ons Hoofd: 
wij leden van zijn lichaam, levende stenen, zijn tempel, zijn bruid onderweg naar onze Bruidegom. 
 
zingen: Lied van de zondag 3 (melodie: psalm 8; wordt gebeamd) 
 
5 lezen: 1 Korintiërs 16:1-4 
preekdeel 5: dienen 



 
…en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen… 
 
De apostel voor de heidenen, Paulus, vergeet zijn volksgenoten niet. 
De gemeente te Jeruzalem kreeg als oudste en eerste te maken met vervolging. 
Zij werd een hulpbehoevende gemeente. 
Paulus spant zich in haar hierin tegemoet te komen via de kerken. 
 
De diaconie is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn en de eredienst. 
Zo lezen we ook al in Hd. 2 en 4 over Jeruzalem. 
 
 
De kerk kent maar één zondagse collecte: die voor de diaconie. 
Ook andere bestemmingen kunnen we hieronder laten vallen: 
de kerk zelf en haar onkosten, zending, evangelisatie, VSE… 
 
Ons rijk Hoofd, Christus, is arm geworden tbv ons. 
Zijn armoe: kruis, Godverlatenheid, dood, is ons geestelijk kapitaal geworden. 
We gaan nooit ofte nimmer meer failliet in de hel. 
We erven koninkrijken! 
 
Als u geld geeft, ook al is het maar weinig omdat u niet meer hebt,  
al is het maar aan een kleine van Christus, dan geeft u het aan Hem. 
Uw loon zal groot zijn! 
 
zingen: ps. 132:8 
 
6 lezen: Hebreeën 4:6-11 
preekdeel 6: rusten 
 
…ten tweede … en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin 
 
We praten druk over zondagsheiliging. 
We vermoeien elkaar met discussies over wat wel of niet mag op zondag. 
 
We vergeten het slot van HC 38. 
Élke dag ahw zondag! 
Elke dag een dag voor onze Heer Jezus Christus. 
Geen dag zonder christen zijn en christelijk doen! 
Vrij zijn voor God in Christus. 
Staan in de ruimte van zijn liefde en genade. 
Wég dus met alles en iedereen die deze ruimte begrenst: 
zonde en tot zonde verleidende mensen: de wereld: 1 Pt. 43vv. 
Élke dag híervan rust! 
 
We zouden deze rust kunnen verspelen door ons druk te maken over de zondag 
maar níet over de maandag t/m de zaterdag…! 
 
God vereeuwigt zijn sabbat voor ons. 
Niet maar 2x naar de kerk, maar voor altijd samen met Hem, met Christus en alle heiligen. 
In volle vrede en vreugde: God zien, kennen, genieten als nooit tevoren. 
 
Daar is ps. 36:2 volmaakt vervuld: 
Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. 
U laaft hem met uw overvloed: 
Een stroom van louter vreugden. 
 
zingen: Lied van de zondag 4,6 
 
gebed 



kollekte: VSE/Gemeenteopbouw 
ps. 36:2 
zegen 
 
 
Wilhelmus 1 en 6 
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