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Lessen voor de zondag 

- Bijbelrooster bij het vierde gebod  - 
 

DAG 1: Rust op de zondag 
Lees Genesis 1:31-2: 3 (zing Psalm 118:12) 
God is klaar met Zijn scheppingswerk, waar zie je dat terug (vers 1-2? Wat betekent 
volbracht? (voltooid, helemaal af) De Heere heeft de zevende dag ‘gezegend’ en ‘geheiligd’ -

wat betekenen die woorden? (Deze dag krijgt een speciale plaats in de rij van zeven dagen. 
Hij staat boven de andere dagen. Deze dag is een aparte dag, anders dan de andere zes.) De 
meeste christenen houden rustdag op de eerste dag van de week - waarom? (De zondag is 
de dag waarop de Heere Jezus is opgestaan.) 
 
DINSDAG: Werk op de rustdag  
Lees Markus 2:23-28 (zing de berijmde Tien Geboden:5) 

De Heere Jezus leert de farizeeën een les over de sabbatsrust. Wat zijn de Heere Jezus en 
Zijn discipelen aan het doen? Mag dat wel op de sabbat? Waarom wel/niet? Wat betekent 
in vers 27 dat de sabbat gemaakt is voor de mens en niet andersom? De Heere Jezus is de 
Maker van de sabbat - wie zou het beste weten, wat er wel of niet mag op de sabbat: de 
Maker of de farizeeën (die heel veel weten van de wet)? Wat kun je van dit Bijbelgedeelte 

leren?  
 
WOENSDAG: Lied voor de sabbat  
Lees Psalm 92 (zing Psalm 92:1) 
Deze Psalm is geschreven voor de sabbat, het is een loflied speciaal voor deze dag 
gemaakt. Wat staat er boven deze psalm? Waarom zouden ze deze psalm zo genoemd 
hebben? Wat is volgens vers 2 en 3 belangrijk om op de sabbat te doen? In vers 5 staat dat 

de dichter juicht, waarom doet hij dat? Zie jij in jullie leven de ‘werken van Zijn handen’? 
Hoe laat je dat aan de Heere merken?  
 
DONDERDAG: Genezing op de sabbat  
Lees Lukas 13:10-17 (zing Psalm 63:2) 

Welke ziekte heeft de vrouw? Hoelang al? (Heb jij ook een ziekte? Hoelang al?) Wat is de 
Heere Jezus aan het doen als Hij de kromgebogen vrouw roept? Wat is het eerste 

werkwoord in vers 12? Kun je dat nu nog ervaren terwijl de Heere Jezus niet meer op de 
aarde is? Hoe? Wat mag er niet op de sabbat van de leider van de synagoge? Wat is Jezus’ 
antwoord? Wat vind je van Zijn reactie? Wat is de les hieruit voor onze zondagsbesteding?  

 
VRIJDAG: Preek op de zondag  

Lees Handelingen 20:7-12 (zing Psalm 84:6) 
Wat is ‘den eersten dag der week’? Hoe word deze dag ook wel genoemd (zie bijvoorbeeld 
Openbaring 1:10)? Wat doet de gemeente? Wat gaat Paulus doen? Wat is bij ons het 
belangrijkst op de zondag? Het wonder bij Eutychus gebeurt op de opstandingsdag van de 
Heere Jezus. Wat is de overeenkomst tussen deze twee? Hoe kun jij hét leven ontvangen?  

 
Extra: 

Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website: 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het vierde gebod vanuit Zondag 
38 van de Heidelbergse Catechismus. 
- Het vierde gebod (Exodus 20:8-11) uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Een Bijbelse kijktafel bij het vierde gebod. 
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