
Fonteinkerk, 9 juli 2017 

Lezingen: Jeremia 17:19-26 en Romeinen 14:1-8 

 

Wat maakt Jeremia zich druk om die sabbat! De profeet keert zich in scherpe bewoordingen 

tegen de inwoners van Jeruzalem die ook op de rustdag nog doorgaan met het vervoeren van 

goederen, met werken en handel drijven. Jeremia suggereert dat de ondergang van de stad 

nabij is, als de mensen door blijven gaan met deze praktijken. Alleen als de sabbat weer zal 

worden gevierd als een heilige dag, - alleen dan heeft Jeruzalem nog een kans op overleven. 

Overdrijft Jeremia niet een beetje? 

De rustdag als een dag van verplicht NIETS doen, een dag om anderen te veroordelen en bang 

te maken, - waar hebben we dat meer gehoord?  Nog niet zo heel lang geleden mochten wij, 

protestanten, op zondag vrijwel niets. De zondag was de rustdag, en dan mocht je niet fietsen, 

niet sporten, niet met de trein mee, geen ijsje kopen, enzovoort. Alles wat ook maar iets met 

werk te maken had, was verboden. Zelfs buiten spelen was in heel wat gezinnen al een ver-

dachte bezigheid. Velen herinneren zich de zondag als een wezenloos saaie dag, waarop je 

alleen maar mocht lezen en wandelen. En naar de kerk gaan, natuurlijk. Iemand zei eens: “Op 
de zondag was alles verboden, en wat was toegestaan, dat was dan meteen ook verplicht.”    
De plicht om de sabbat te vieren ligt verankerd in het vierde gebod: “Neem de sabbat in acht, 
zoals de Heer uw God u heeft geboden; het is een heilige dag.” Dit voorschrift is één van de 

Tien Geboden die het volk Israël ontving vlak na de uittocht uit Egypte, vlak na de bevrijding 

uit de slavernij. Generaties lang hadden de Joden moeten luisteren naar de bevelen van 

anderen, en nu waren ze eindelijk vrije mensen. Om te voorkomen dat ze weer in een vorm 

van slavernij of verslaving terug zouden vallen, kregen ze Tien Geboden aangereikt, tien 

regels waarmee de kwetsbare vrijheid beschermd en bewaard kon worden. Ze zijn weleens 

“de Tien Wegwijzers naar de vrijheid” genoemd. In het gebod over de sabbat wordt recht-

streeks naar deze geschiedenis van slavernij en bevrijding verwezen: “Bedenk dat u zelf slaaf 
was in Egypte, totdat de Heer, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. 

Dáárom heeft Hij u opgedragen de sabbat te houden.” (Deut. 5:15)  Met andere woorden: 

juist op de rustdag mag je loskomen van alle machten die jouw leven bepalen, en mag je 

terugkeren naar de vrijheid waartoe jij als mens bestemd bent.  

Diverse Joodse geleerden hebben dit sabbatsgebod aangewezen als de kern, het hart van de 

Tien Geboden. Het vieren van de rustdag bepaalt de mens bij het doel van zijn leven: blij zijn 

met een bestaan in vrijheid, zonder dwang of onderdrukking, en genieten van het leven met je 

naasten en met God. Op alle andere dagen moet je misschien wel ploeteren en krom liggen 

voor je dagelijks brood, maar op de sabbat mag je genieten van je vrijheid. De Joodse filosoof 

Abraham Heschel schrijft ergens: “De sabbat vieren betekent dat we ervaren hoezeer we on-

afhankelijk zijn van beschaving en samenleving, van prestatiedwang en angst. De sabbat is 

een belichaming van het geloof dat alle mensen gelijk zijn, en dat daarin hun adel is gelegen. 

De grootste zonde van de mens is, dat hij vergeet dat hij een koningskind is.” Woorden die 

ruimte en vrijheid ademen. Mensen mogen niet vergeten dat ze koningskinderen zijn. Ook de 

knecht, de loonslaaf en de ondergeschikte zijn mensen van adel. Ook de mensen die gebukt 

gaan onder de druk van hun volle agenda, of de druk van alle normen en verwachtingen om 

hen heen, zijn geschapen voor vrijheid, werkelijke vrijheid. 

In Jesaja 58 gaat ook Jesaja tekeer tegen vrome mensen die zich allerlei onthouding opleggen 

en zich stipt aan de vastendagen houden, maar die op deze dagen en op de sabbat gewoon 

doorgaan met handel drijven. Jesaja verwijt hen dat “… jullie op je vastendagen nog handel 

drijven en jullie arbeiders afbeulen.” Jeremia noemt in zijn woorden de arbeiders niet, maar 

het ligt voor de hand dat hij als profeet hen wel in gedachten heeft. Immers: de rijken vinden 

altijd wel ergens een moment om van het leven te genieten, maar als de arbeiders geen sabbat 



meer mogen vieren, dan blijft voor hen een rusteloos, genadeloos bestaan over. Dan is er voor 

de armen geen ogenblik meer over om te genieten en zich koningskind te voelen. 

De sabbat is dus altijd al een steen des aanstoots geweest. De dag van ruimte en vrijheid, de 

dag om ontspannen van het leven te genieten, werd in de dagen van Jesaja en Jeremia al door 

economische belangen bedreigd. En binnen het christendom werd het een dag van dwang en 

plicht. Daarbij is het opvallend, dat de zondag in de eerste eeuwen van het christendom géén 

bijzondere dag was. Eeuwenlang was de zondag een gewone werkdag voor de christenen. Ze 

vierden de sabbat niet, omdat ze vonden dat ze zich daar als christenen niets van aan hoefden 

te trekken. Na het leven en de opstanding van Jezus was het sabbatsgebod achterhaald, net 

zoals het gebod om jongetjes te besnijden, en nog zoveel méér van die rituele plichten en 

geboden. Maar eeuwenlang vierden zij ook de zondag niet. Er staat dan ook nèrgens in de 

bijbel dat de zondag een rustdag zou moeten zijn. 

Eén ding deden ze op die zondag wel: in heel veel gemeentes kwamen de christenen ’s avonds 
bijeen om het Avondmaal te vieren, om met brood en wijn stil te staan bij dood en opstanding 

van Jezus. De zondag was immers de opstandingsdag, de dag van de Heer. Na gedane arbeid 

kwam men ’s avonds bij elkaar, om de Maaltijd van de Heer te vieren. 

Maar dat werk ging al vlug een probleem vormen. Vanwege dat werk konden veel mensen 

niet op tijd bij de samenkomst zijn. Vooral slaven moesten vaak doorwerken tot laat in de 

avond, en hadden dan geen gelegenheid meer de viering van de gemeente nog mee te maken. 

Dus toen begonnen sommige theologen te adviseren het werk op de zondag zoveel mogelijk 

te beperken. Aan rijke mensen werd gevraagd of zij hun slaven op de zondag vrij wilden 

geven. Want elke gelovige moest ongehinderd deel kunnen nemen aan de Maaltijd van de 

Heer. Er begon toen zoiets als een zondagsrust  te groeien. 

Pas later werd dat een verplichting. Dat was in de tijd dat het christendom staatsgodsdienst 

was geworden, de godsdienst van de keizer en dus ook van al zijn onderdanen. De keizer ging 

nu van alles en nog wat aan de kerk en de gelovigen opleggen. Naast andere dingen stelde de 

keizer ook de zondagsrust verplicht: er mocht op zondag niet meer gewerkt worden, behalve 

op de akkers. En gaandeweg werd die zondagsrust strenger: er kwamen steeds meer ver-

plichtingen en verboden, en de gelovigen verloren steeds meer hun vrijheid. 

Pas in de tijd van de Reformatie, de tijd van Luther en Calvijn, begint er weer wat meer 

vrijheid te komen. Een voorbeeld: in het jaar 1618 waren in Dordrecht de winkels op zondag 

gewoon open. Dat was toen geen enkel probleem, en dat terwijl Dordrecht zowel kerkelijk als 

bestuurlijk een gereformeerde stad was. Een paar Engelse dominees, die toen op bezoek 

waren bij de beroemde synode van Dordrecht, schrokken zich een ongeluk. De winkels open 

op zondag? Ze dienden meteen een klacht in bij de synode. Want die Engelsen waren op het 

punt van de zondagsheiliging véél fanatieker dan de nuchtere Hollanders. Maar de Hollanders 

gingen binnen de kortste keren de Engelse opvattingen overnemen. Vanuit Engeland kwam de 

gedachte overwaaien dat je op zondag niets mocht doen, behalve naar de kerk gaan, en thuis 

zingen, bidden, en geestelijke boekjes lezen. De zondagsrust kwam ook in Nederland in een 

sfeer van plicht en dwang, een sombere sfeer waarin weinig of niets meer was toegestaan, een 

verstikkende sfeer waardoor vele gelovigen een hekel hebben gekregen aan kerk en geloof. 

Paulus schrijft aan de christenen in Rome: “Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.” In 
Rome maakten de christenen ruzie over voedsel en feestdagen. De een vond dat je alleen maar 

plantaardig voedsel mocht eten, de ander vond dat vlees was toegestaan, óók als het afkomstig 

was van een heidens offerritueel. De een vond dat je je aan Joodse feestdagen moest houden, 

maar de ander vond dat na Jezus achterhaald. Paulus zegt: “Laat elkaar hierin vrij. Als je God 
ervoor kunt danken, doe dan wat je wilt. Veroordeel elkaar niet en roep elkaar niet ter verant-

woording, want alleen aan God zijn we verantwoording schuldig.”  
Vermoedelijk spreekt Paulus hier niet over de sabbat, maar over de minder belangrijke feest-

dagen. Toch ademen zijn woorden een heilzame vrijheid. Als je God ervoor danken kunt, en 



je doet er geen mens kwaad mee, dan mag je alles doen wat je maar wilt. De zondag mag een 

dag van grenzeloze vrijheid zijn, een dag om te genieten van het leven en van elkaar. God 

heeft de Tien Geboden gegeven om de mensen vrij te maken; daarom is ook het vierde gebod 

een bevrijdend gebod: de sabbat is een vrije, een bevrijdende dag. En hoewel de zondag niet 

hetzelfde is als de sabbat, zou ook de zondag een dag van vrijheid kunnen zijn, een dag waar-

op je weer ervaart dat je werkelijk leeft. 

Op zondagmiddag 21 mei gaf de filosofe Joke Hermsen een lezing in de Fonteinkerk. In haar 

boeken “Stil de tijd” en “Kairos” bepleit zij een andere manier van omgaan met de tijd: een 
manier die meer ruimte geeft aan rust en aandacht, creativiteit en empathie. Want volgens 

Hermsen zijn wij slaaf geworden van de klok. Tijd wordt alleen nog maar beleefd als iets dat 

van buitenaf wordt opgelegd en tot haast aanspoort. Maar om tot creativiteit, helder nadenken, 

kritische reflectie en empathie te komen, heeft een mens rust, stilte en aandacht nodig. Joke 

Hermsen zoekt in kunst, filosofie, cultuur en onderwijs naar wegen waarop wij de tijd weer 

kunnen ervaren als bevlogen en bevrijdend, zodat er weer zicht komt op hoop, inspiratie en 

verbinding. 

Zo zoeken mensen in deze tijd naar rust, stilte en het bezielde moment. Het is in mijn ogen de 

rust waar ook het vierde gebod ons op wijst. Er zijn zoveel dingen die de vrijheid bedreigen: 

de druk van werk en verplichtingen, de dwang om te presteren en zoveel mogelijk te bereiken, 

de vooroordelen waarmee mensen elkaar klein houden, moderne media die ons dwingen tot 

grenzeloze beschikbaarheid, enzovoort. De rustdag brengt ons weer te binnen wat wij in 

wezen zijn: vrije mensen, die voor niets of niemand hoeven te buigen, die het óók niet nodig 

hebben dat anderen voor hen buigen, schepsels die trots, waardig door het leven mogen gaan, 

koningskinderen! Daarom is ons die rustdag gegeven: een dag die ons uittilt boven het 

machtsbereik van de wereld, buiten het bereik van de slavendrijvers. “Het is een heilige dag,” 
lezen we in de bijbel.  “Heilig” betekent in het Hebreeuws: afgezonderd, apart gezet. De 
rustdag is een dag die apart is gezet, zodat wij ons kunnen afzonderen van alles wat de baas 

over ons wil spelen. Het is een dag om weer op adem, op verhaal, tot onszelf te komen, om 

weer héél te worden. 

Het zou zonde zijn als wij die bevrijdende bedoeling van de sabbat zouden reserveren enkel 

voor die ene dag. Het zou een verademing kunnen zijn om de bedoeling van de sabbat óók 

door te laten werken in ons alledaagse leven! Bijvoorbeeld: je gevoel van vrijheid en waardig-

heid vasthouden, te midden van alle plichten en verwachtingen die ons bestaan beheersen. De 

gejaagdheid en verkramptheid van ons dagelijkse leven relativeren, omdat we in gedachten 

houden dat we koningskinderen zijn. De wereld tegemoet treden vanuit een kern van rust en 

ontspannenheid, omdat we in Gods ogen per definitie geliefde mensen zijn, en dus niet 

samenvallen met onze prestaties, of het gebrek daaraan. We mogen leven vanuit de vrijheid 

die God ons geeft: de koning te rijk! 


