
Het vierde gebod 

 

Teksten: 

Exodus 20 : 8 – 11 

Deuteronomium 5 : 12 – 15 

Amos 8 : 5 

Kolossenzen 2 : 16 – 17 

 

Vragen: 

1.  Geef de dagen van de week een cijfer op een schaal van 1 tot 10 en spreek daar eens over door met elkaar. (In 

de tabel staan rijtjes voor de verschillende gezinsleden.) 

 1 2 3 4 5 6 totaal 

zondag        

maandag        

dinsdag        

woensdag        

donderdag        

vrijdag        

zaterdag        

 

2.  De sabbat is een dag om een stapje terug te doen en om het gewone werk (ook dat van anderen waarvan je 

gebruik maakt) te laten rusten. Daarmee doorbreekt God ons patroon van werken, werken, werken. Wat heeft 

dat ons in onze tijd te zeggen? Kun je hierbij ook een link leggen naar bijvoorbeeld de kledingindustrie? 

3.  Hoe geef je de zondag vorm in deze tijd, waarin je niet naar de kerk kunt? Zouden we daarvan iets kunnen 

delen met elkaar? Kun je daar iets over op de mail zetten? (predikant@cgk.nl) 

4.  Als een Joods gezin op de sabbat thuiskomt uit de synagoge, wordt elk kind door de ouders gezegend, door de 

handen op het hoofd van het kind te leggen en de priesterzegen uit te spreken, ontleend aan Numeri 6 : 24 – 

26. Daarna begint de sjabbatavondmaaltijd. Wat vind je van zo’n zegen voor de kinderen? 

5.  We hopen erop dat deze coronatijd gauw voorbij zal zijn. Zou er al iets te zeggen zijn over de manier waarop 

we straks – als God dat geeft – weer gezamenlijk de zondag en de zondagse kerkdiensten kunnen vieren? 

6.  Moet je spreken van zondagsheiliging of van levensheiliging? Wat is het verschil? 

7.  Geeft Kolossenzen 2 : 16 – 17 ruimte voor een verschillende invulling van de zondag? Motiveer. 

8.  Wat zegt Hebreeën 4 : 1 – 11 over de sabbat? 

9.  ‘Elke zondag is het Pasen.’ Mee eens of niet? Waarom wel/niet? 
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