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Samenvatting Artikel waarin Augustinus aandacht besteed aan de manier waarop 
Jezus met de sabbat omging. Hij wil zijn gemeenteleden een goede 

visie op de rustdag meegeven. Een dag om in het licht van Christus 
te zien en goede werken te doen.  
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tekst 34 Een vrije dag voor God

In de oudheid werd er met minachting gekeken naar de joodse gods-
dienst, vooral op de viering van de sabbat. Seneca zei dat het dwaas 
was van de joden om een zevende deel van je leven door te brengen 
met nietsdoen. Dat de joden erg gehecht waren aan de sabbat, bleek 
toen Jezus een andere opvatting over de sabbat leerde. De joden eer-
den de sabbat als dag, maar Jezus gebruikte de sabbat om God te eren. 
Augustinus besteedt in onderstaande preek veel aandacht aan de 
manier waarop Jezus met de sabbat omging en probeert zijn ge-
meenteleden een goede visie op de rustdag mee te geven. Hij wil 
dat ze die dag in het licht van Christus zien en goede werken doen.

Een vrije dag voor God

Er is een bekend probleem in Genesis, een boek van de joodse wet en 
het begin van de Heilige Schrift. Waarom heeft God al Zijn werken op 
de zesde dag voltooid en ging Hij op de zevende dag, de sabbat, uit-
rusten van al Zijn werken? Want Zijn Zoon, door Wie alles is gemaakt, 
zegt: “Mijn Vader werkt ononderbroken, en zo werk ook Ik.” Met die 
woorden weerlegde Hij de joden die het Hem zeer kwalijk namen dat 
Hij op sabbat tegen de zieke had gezegd: “Sta op, neem uw bed op 
en wandel.” De joden mochten namelijk op sabbat niets vervoe ren.
Wat bedoelt de Heer nu precies? Gaat de Zoon soms in te gen het woord 
van de Vader? Terwijl Hij Zelf het Woord van de Vader is? We moeten dit 
goed verstaan, anders blijven we net als de joden. Zij vatten de sabbat 
namelijk letterlijk op en dach ten daarom dat God sinds die eerste sab-
bat niets meer deed. Of misschien dach ten ze dat niet, maar geloofden 
ze dat Hij zes dagen met zijn schepping bezig was en iedere sabbat rust 
nam, vrij had en als een school kind genoot van Zijn vrije dag.
Dan nu de oplossing van het probleem. Het is waar dat God bij de 
schepping Zijn werken in zes dagen voltooide en beëindigde en dat 
Hij op sabbat uitrustte van het maken van de schep ping, niet van 
het bestu ren er van. Want als deze hele we reld, dat wil zeggen de 
hemel en de aarde en alles wat zich daarin be vindt, niet door Hem 
wordt be stuurd, stort zij in. Maar Hij be stuurt de wereld zonder zich 
in te spannen, anders dan de man die zijn bed droeg. Als we het dus 
goed begrijpen is God tegelijkertijd aan het rusten en aan het wer-
ken. Trouwens, iedereen die werkt zon der zich in te spannen rust uit 
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tijdens zijn werk. Als u mij vraagt of God niets doet, vraag ik u: zouden 
we leven als Hij niets deed? Van de andere kant, als u mij vraagt of 
God rust kent vraag ik u: kan Hij ons iets geven wat Hij zelf niet kent?
Mijn antwoord luidt daarom: Hij rust uit en Hij werkt onafgebroken. 
U kunt dat niet. Maar Hij is God, u niet. Het was zover dat de schadu-
wen verdwenen en de dag herademde, zoals ge schreven staat in het 
Hooglied: “Voor de morgenbries opsteekt en de schadu wen verdre-
ven worden.”

Schaduw van de toekomst
Toen de Heer Jezus de zieke die Hij had genezen zei om zijn bed op 
te pakken, verdreef Hij zo de oude schaduwen. Nu was het dus zo-
ver dat moest gebeuren wat de apostel Paulus zegt: “Laat nie mand 
aanmerkingen op u maken over eten en drinken of het vieren van 
feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Dit alles is een scha duw van de 
komende dingen.” Die joodse stiptheid was door God dus bedoeld 
als schaduw van de komende dingen. En die ko mende din gen heeft 
Christus door Zijn komst tot werkelijkheid ge maakt. Wat verwacht 
werd was al gekomen, wat werd voorafgebeeld was al zicht baar.
De schaduwen mogen ons het zicht niet belemmeren. Ze moe ten 
verdreven worden, wij moeten het licht kunnen zien. Hoe dan? In 
Christus. Want daarom staat er geschreven: “In uw licht zullen wij licht 
zien.” En ook: “Voor hen die woonden in de schaduw van de dood is 
licht opgegaan.” De zieke is genezen, en u zeurt over zijn bed? De Heer 
zei de man zijn houten  bed te dragen: de zelfde Heer die voor hem aan 
het houten kruis zou hangen! Wat een dom ge brek aan eerbied van 
de joden. Ze zagen die man liggen en nu zien ze hem lopen. En hem 
dan verwijten dat hij zijn bed draagt? Hij die het vermogen gaf om te 
lopen gaf hem ook de kracht om te dra gen. Wees christen, jood, en 
begrijp de betekenis van de sabbat. Zolang je jood blijft kun je de sab-
bat wel onderhouden, maar begrijpen kun je hem niet. Alleen als je 
overstapt op de Waarheid kun je je echt eigen maken wat je al viert.

Overstappen op Christus
Wat betekenen die woorden “kun je je echt eigen maken wat je viert”? 
Wel, door op sabbat niets te doen kun je een rustdag vieren. Alleen 
als je op Christus overstapt kun je de eeuwi ge rust berei ken. Anders 
blijf je in de schaduw, buiten het licht. Stap dus over op Christus, dan 
wordt de sluier weggenomen. Pau lus zegt het zo: “Tot op heden ligt 
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er een sluier over hun hart, tel kens wanneer Mo zes wordt voorgele-
zen. Die sluier wordt niet wegge no men, omdat alleen Chris tus hem 
laat verdwijnen.” Het is de sluier die ver dwijnt, niet Mo zes. De sluier, 
niet de wet. U ziet het, de Heer kwam en de slui er verdween: toen Hij 
aan het hout hing scheurde het voor hang sel in tweeën.
Wat een groot mysterie! Wat een onuitspreke lijk ge heim! De overtre-
ders van de wet hebben de maker van de wet aan het kruis geslagen, en 
de geheimenissen van de wet werden zicht baar! Was dat kruis niet de 
sleutel? Het hield de Heer vast en maakte los wat opgesloten was. Toch 
hielden de joden ook na het scheuren van het voorhangsel hun gezicht 
bedekt. “Maar wij,” zegt Paulus, “die met onbedekt gelaat de heerlijk-
heid van de Heer aanschouwen, worden tot gelijkenis met Hem omge-
vormd, van heerlijkheid tot heerlijkheid,  door de Geest van de Heer.”
De joden beschikten over de wet in steen. Ach, hadden ze die maar 
in hun hart, dan hoorden ze bij ons. Laten wij, broe ders en zus ters, 
de wet in ons hart hebben en die to nen, niet door er hoog over op te 
geven maar door onze goede werken. Geef aal moezen, het is er tijd 
voor. Laat zien dat u vrucht draagt: laat mij plezier hebben van mijn 
werk. Te gen een zieke kun je niet zeg gen: “Sta op en loop.” Je kunt 
wel zeggen: “Blijf maar liggen en eet, totdat je weer op kunt staan.” 
Een zieke kun je niet gene zen, maar een naakte kun je wel kleden. 
Doe wat u kunt. God verlangt niet van u wat u niet kunt.

Vragen:
1. Wat is volgens Augustinus een goede invulling van de sabbat?
2. Soms hoor je kinderen klagen dat ze op de zondag niets mogen 

doen. Wat kun je op grond van bovenstaande tekst tegen ze zeg-
gen wat ze wél mogen doen?

3. Augustinus zegt in bovenstaande tekst dat de joden bij ‘ons’ ho-
ren. Ben jij het met hem eens? Wat zullen de joden hier zelf van 
vinden?

4. Augustinus zegt dat God uitrust en onafgebroken werkt. Hoe 
kunnen we dat uitleggen aan leerlingen?

5. Tijdens de vertellingen uit het Nieuwe Testament komen we tel-
kens tegen dat Jezus dwars ingaat tegen de gevestigde mening 
over de sabbat. Waarom deed Jezus deze genezingen juist op de 
sabbat? 

6. De zondag is de mooiste dag van de week. Hoe kun je als leer-
kracht ervoor zorgen dat kinderen de zondag zó gaan beleven?


