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Het voorlopige van het OT is vervuld door een
blijvende rust (Heb. 4) die nu en hier begint en in
eeuwigheid tot volle werkelijkheid wordt.

Hoofdpunten van de preek
Wat zegt het sabbatsgebod een zondagschristen?

De NT gemeente viert daarom geen sabbat, maar
onderhoudt de dag des HEEREN als vervulling van
de sabbatdag. We zien in het NT dat op die dag de
gemeente samenkomt, rondom de liturgie van
woord, sacrament en dienstbetoon.

Van ophouden weten
Het gebod draagt ons op om de sabbatdag te
gedenken en te rusten. Waarom?
(a). De Schepper rustte op de 7e dag, daarom zal
Zijn schepping dat ook doen. Een blijvende orde,
een zegen. We zijn niet geschapen om altijd maar
door te gaan.
(b) De HEERE heeft Zijn volk bevrijd uit de slavernij
(Dt. 5). De geboden rust wil bewaren bij de vrijheid.

Gemeente des Heeren [HC38]
De HC geeft een positieve vertaling van het 4e
gebod en leert alleen wat we WEL zullen doen!
De samenkomst van de gemeente des Heeren staat
centraal. Daarin ontmoeten wij de Heere van de
gemeente en de gemeente van de Heere.

(c) God heeft de sabbat als een teken gegeven om
Zijn volk altijd bij het besef te laten leven dat ze Hem
toe behoren (Ez. 20).

De Heere geeft deze dag om Hem te dienen en door
Hem gediend te worden door het verkondigen en
horen van het Woord, incl. de complete liturgie van
gebed, sacrament en dienstbetoon.

Dag des Heeren
Ook voor het 4e gebod hebben we de Middelaar
nodig om echt tot rusten gebracht te worden.

We worden opgeroepen om naarstig, d.w.z. met
onze volledige betrokkenheid daarin mee te doen.

Jezus’ werkt vaak op de sabbat. Jezus leert dat die
dag er is voor de mens. Juist op de sabbat rust Hij in
het graf om op de 1e dag van de week op te staan.
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Het 4e gebod raakt levensheiliging en geloofszekerheid. Het door God gegeven levensritme begint
met rust: de Geest doet mij rusten van ‘mijn boze
werken’ en laat de eeuwige rust nu al beginnen.

