
Zondag 14 oktober 2018 
Tekst: Exodus 20: 8 – 11, Marcus 2: 23 - 28 
Thema: Onderscheiding start bij de sabbat  

[ DIA ] Zondagmiddag ergens halverwege de zestiger jaren. Mijn ouders, een tante en wij als 
kinderen van het gezin stonden buiten te wachten tot een oom ons zou komen ophalen om 
ons naar onze grootouders te brengen. We stonden op de hoek van de straat naast een 
winkel, en daar hing zo’n mooie, wat ouderwetse pepermunt-automaat, zoals je die toen 
nog had. Mijn tante had er al een paar keer nadrukkelijk naar gekeken, en opeens kon zij zich 
niet meer bedwingen en zei: ‘Wat is er eigenlijk op tegen.’ Dus pakte zij een gulden en stopte 
die in het apparaat, maar er gebeurde niets. Wat ze ook deed, het apparaat weigerde dienst. 
Waarop mijn moeder een beetje ironisch zei: ‘Hier rust geen zegen op.’ Dat je op zondag niet 
een rolletje pepermunt zou kunnen kopen omdat het zondag is, wie kan zich dat nog 
indenken? Het verhaal maakt duidelijk dat mijn familie, hoewel niet strak in de leer, kopen 
op zondag niet gewoon vond. Zondag was de dag des Heren, niet een dag om dingen te 
kopen. De leer waar het over gaat, bestond vooral uit de tien geboden, in het bijzonder het 
vierde gebod: 

‘Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 
Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,  
maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God;  
dan mag u niet werken.’ 

Vele generaties zijn door dit gebod in hun doen en laten gevormd. De zondag was de dag dat 
je iets niet moest doen, eigenlijk een dag van verplichte rust. Zo stond de zondag bekend, zo 
zit het nog in veler hoofd, een dag van niks. Maar klopt het ook, was het Gods bedoeling dat 
de mensen niets zouden doen? 
 
[ DIA ] Laten we eerst de tien woorden nog eens lezen. Ik doe dat in een vertaling van 
Maarten den Dulk: 

I    Ik, ik ben je God… 
  Die je voortgebracht heb uit het land Egypte. 
II    Je kan geen andere Goden hebben … 
  Want Ik ben je God, een bewogen God. 
III    Je draagt de naam van Hem, je God, niet voor niets! 
IV    Denk aan de vrije dag, dat je die van kracht maakt! 
  Zes dagen zal je arbeid verrichten en al je werk doen, 
  maar de zevende dag is vrij voor Hem, je God. 
  Want in zes dagen maakte Hij de hemel en de aarde. 
  Daarom zegende Hij de vrije dag en maakte die van kracht. 
V    Eer je vader en je moeder… 

Opdat je dagen lange duur zullen hebben in het land die Hij, je God  
je geeft. 

VI    Moorden – doe je niet! 
VII    Echtbreken – doe je niet! 
VIII    Roven – doe je niet 
IX    Je treedt niet op tegen je medemens als bedriegelijke getuige!  
X    Je aast niet op de woning van je medemens…  

 



Hoe bekend de woorden ook zijn, zelfs in een andere vertaling, toch is het goed om een paar 
kernmomenten aan te wijzen. Wat opvalt in de eerste vijf geboden (de joden spreken over 
de tien woorden) is de naam van God. De naam van God wordt zeer nadrukkelijk genoemd:  

‘Ik, ik ben je God; Ik ben een bewogen God, God, die je omgeeft’. 
In totaal wordt Gods naam acht keer genoemd. En daarbij worden ook telkens de daden van 
God genoemd. Bijvoorbeeld bij dat eerste woord:  

God is de Heer die het volk uit Egypte, uit het diensthuis, bevrijd heeft. 
Of bij dat vijfde woord:  

Eer je vader en moeder, opdat je dagen in het land van lange duur zijn. 
De naam van God en de daden van God verlenen die eerste vijf woorden samenhang, een 
samenhang gekenmerkt door Gods bevrijdend handelen. God is jouw bevrijder, zo handelt 
Hij, dat is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk komen we tegen in de woorden VI – VIII. 
Alleen al door hun schrijfwijze horen ze bij elkaar, alle drie kort en krachtig. Die woorden 
vertellen wat wij niet moeten doen: niet moorden, niet echtbreken, niet roven. Nu staat de 
mens en het handelen van de mens centraal. Je zou kunnen zeggen: elk woord is een 
indringende vraag aan de mens: Laat je de ander leven of handel je levensvernietigend (het 
6e woord)? Leef je in vertrouwen of breek je het vertrouwen af (het zevende woord)? Laat je 
ruimte voor de toekomst van de ander door zijn bezit te respecteren of ontneem je de ander 
zijn toekomst door hem zijn spullen af te nemen (het achtste woord)? Dit tweede kenmerk 
gaat over de menselijke daden: zijn de menselijke daden opbouwend of destructief? Het 
derde kenmerk vinden we in die twee laatste woorden, die woorden zijn gericht op de 
naaste. Deze woorden wijzen er kortweg op dat onze medemens geen concurrent is. 
Daarmee planten die slotgeboden ons met twee benen midden in de samenleving. Dragen 
wij zorg voor de ander, of zijn we voor onszelf bezig? 
 
[ DIA ] Vandaag richten we ons op het vierde gebod: dat woord over de sabbat, de zondag.  
Een gebod temidden van de eerste vijf woorden. Het eerste gebod zegt dat God de bevrijder 
uit Egypte is. Het vijfde gebod spreekt de krachtige belofte uit, dat als je ‘vader en moeder 
eert, je lang zult wonen in het land dat de Heer je God je geeft.’ Daarmee staat dat vierde 
gebod in een bevrijdend perspectief. Gods bevrijdende daden kleuren de sabbatdag. Dat 
krijgt nog meer kleur als je ziet dat het sabbatsgebod na het derde gebod komt (dat klinkt als 
een open deur, maar in dit geval is er een diepere betekenis). Het derde gebod zegt:  

‘Je draagt de naam van Hem, je God, niet voor niets.’ 
Vaak wordt dit zeer actief vertaald, dan staat er:  

‘Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij 
niet vrijuit gaan.’ 

Op die manier springt het woord ‘misbruik’ er uit, ‘misbruik de naam van de Heer niet’. Wij 
zeggen dan: je mag niet vloeken. Maar dat woord ‘misbruik’ zou je met Exodus 28 ook 
kunnen vertalen met ‘dragen’. In hoofdstuk 28 lezen we dat Aäron de hogepriester, als hij 
het heiligdom binnengaat, de namen van de stammen van Israël op zijn kleding draagt. 

‘Wanneer Aäron voor de Heer verschijnt  
en de namen van de Israëlieten op zijn schouders draagt,  
dan zal de Heer aan de Israëlieten herinnerd worden.’ 

Op de kleding van Aäron staan dus de namen van de twaalf stammen geschreven, op die 
manier stelt hij de twaalf stammen present bij God. Een soort levende herinnering: God hier 
zijn ze, dit zijn de namen. En precies dat woord ‘dragen’ van hoofdstuk 28, wordt ook 
gebruikt bij het derde gebod, ‘je draagt de naam van God niet voor niets.’ Zoals Aäron de 



namen van de twaalf stammen draagt, zo mag iedere Israëliet de naam van God dragen. De 
Naam van God als levende herinnering voor jezelf, voor de ander, dat Hij, de Heilige, present 
is in je leven. Die presentie van God bepaalt je erbij dat jouw leven bedoeld is om vrij te zijn. 
Dat derde gebod brengt daarmee steeds weer een kernvraag in herinnering: Zal mijn 
handelen vrij en bevrijdend zijn? 
 
[ DIA ] Om te ontdekken wat dat betekent, vrij handelen, moeten we nog even naar die 
pepermunt-automaat gaan, om vervolgens nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis van de 
zondag. Maar eerst die pepermunt-automaat. Eén van mijn tantes voelde zich indertijd niet 
helemaal vrij om op zondag een rolletje pepermunt te kopen. Ergens probeerde zij vooral 
zichzelf te overtuigen dat er toch niets op tegen was. Niet dat mijn tante nu zo zwaar leefde, 
dat niet. Toch is er wel een soort tragische ondertoon, dat deze tante God als een controleur 
zag. En God als controleur is een God die jou in negatieve zin in de gaten houdt. Bij een 
dergelijke God laat je niet zo snel het achterste van je tong zien. Immers, voordat je het weet 
word je gestraft omdat je het fout doet. Ik heb vaak gedacht, dat dit de tragiek van veel 
gereformeerden is, dat de bevrijdende God achter de controleur is verdwenen. 
 
[ DIA ] In het Evangelie zien we hoe de Here Jezus datzelfde gesprek voert: Is God een God 
van controle, of is God een God van bevrijding? De farizeeën waren sterk op de controle 
kant gericht. Maar Jezus richt de aandacht op het hart van de sabbat, waardoor een mens bij 
zijn of haar bevrijding wordt bepaald, daar waar hij zegt dat de sabbat er voor de mens is en 
niet de mens voor de sabbat. Daarmee haakt Jezus aan bij de bevrijdende werking van de 
sabbat, die staat in het teken van de vrijheid. Zes dagen is er de arbeid, zes dagen die vaak 
alle energie opslokken, zes dagen die nodig zijn om te overleven, maar één dag is anders, die 
dag maakt het verschil. Die dag getuigt van het feit dat het leven een ander doel heeft dan 
alleen maar werken, werken en werken, het is de dag om echt vrij te zijn. 
 
[ DIA ] Prima, zegt dan de moderne mens, een vrije dag is altijd mooi, heerlijk. Maar nu 
steekt het nauw, er is namelijk een groot verschil tussen een vrije dag en de sabbatdag. De 
sabbatdag is, net als later de zondag, bedoeld als Bijbelse feestdag. In onze vrije tijd doen we 
de dingen die geen dwang kennen, lekker paardrijden, sporten, eens uitgebreid naar het 
museum of onze tuin eens bijwerken. Dan proberen we los te komen van wat ons bindt, dan 
proberen we, zoals we dat zeggen, ons hoofd leeg te maken en even helemaal iets voor 
onszelf te doen. Dat is vrije tijd, dat is de tijd dat we allemaal onze gang gaan en voor onszelf 
bezig zijn. Maar Gods feestdagen, zowel de zondag als de sabbat, zijn anders. Een sabbat is, 
als je het mooi zegt, de eeuwigheid die de tijd binnenkomt. Het is de dag dat een mens zich 
mag realiseren dat hij zichzelf niet genoeg is. De dag dat een mens mag beseffen dat niet zijn 
werk, niet zijn leven, niet zijn wijze van denken het enige is, maar dat er anderen zijn, ja, dat 
er een hemelse Vader is. Het is een dag om relatie te leggen, je bent vrij voor de ander, vrij 
voor God. Als je dat beseft, dan dringt zich een verschil op tussen Gods dag en mijn dagen. 
En dan besef je dat je die moet onderscheiden van elkaar. Het lijkt een open deur, maar in 
de praktijk van alle dag is het een gigantische klus. Het gaat ons niet helpen als we zoals 
vroeger gebeurde een hoop dingen opeens strak vermijden omdat het zondag is. Het 
onderscheiden van Gods dag en onze dagen begint met een diep besef dat de dingen die 
God aanwijst van doen hebben met de bron van het leven. Het gaat over het besef dat je, 
om je leven vol te houden, je hoe dan ook voeding nodig hebt. De moderne mens dacht dat 
de moderne 24-uurs economie hem zou helpen om een gelukkiger leven te leiden, maar de 



praktijk is, dat steeds meer mensen alleen maar werken. Dan is de sabbat uit het leven 
verdwenen, die mensen onderscheiden niet meer. Alles wordt dan hetzelfde. Daartegenover 
zeggen de tien woorden: Een dag ontvang je om te ontdekken waar het om begonnen is, dat 
je een vrij mens bent. 
 
[ DIA ] Maar hoe doe je dat, als de baas verwacht dat je maandagmorgen al heel vroeg 
paraat bent, en liefst dat je alle onverwachte zaken van het weekend toch nog even hebt 
afgehandeld? De tien woorden kunnen helpen, twee concrete stappen vormen de leidraad. 
Begin met het dragen van Gods naam op je rever, op je schouder. Dus niet alleen je 
smartphone bij de hand hebben, maar Gods naam meedragen. Sommigen van ons helpt het 
als ze dat gewoon letterlijk doen. Anderen plaatsen een symbool in hun blikveld, boven hun 
bureau bijvoorbeeld. Zo hangt die plaat van Rembrandt van de verloren zoon die thuis komt 
en dan gezegend wordt, boven mijn bureau. Dat is Gods naam op mijn schouder. Het is een 
manier om mij te binnen te brengen dat ik geschapen bent om vrij te zijn. Probeer dus op 
een creatieve manier die naam te dragen, wat bij jou past. De tweede stap heeft te maken 
met die feestdag, de sabbat. Pak vanavond eens je agenda en blokkeer minstens twee keer 
in de maand voor jezelf een feestdag, een dag om God de eerste plaats te geven. Een dag 
om anderen van de gemeente te ontmoeten, een dag om de Heer te ontmoeten. Op die 
manier maak je jezelf bewust dat vrijheid en betrouwbaarheid jouw ding zijn. Gods naam 
gaan dragen en Zijn feestdag bewust vieren, om op die manier het verschil te maken, om op 
die manier je leven te laten zingen. 

Als een loflied, overal 
in de hemel en op aarde 
zodat Zijn glorie, komen zal. 


