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Watchman Nee 

Sabbat of zondag? 
  

‘Ik kwam in [de] Geest op de dag van de Heer’. 

Openbaring 1:10 
 

 

Het nieuwe verbond heeft zijn eigen speciale dag  

Het nieuwe verbond heeft zijn eigen dag. Dit is niet gebaseerd op de sabbat, maar 
op het principe van één aparte dag genomen uit elke zeven dagen. De sabbatdag 
is niet veranderd in de zondag, de dag van de Heer. Voor de dag van de Heer is 
een hele andere dag gekozen. Onder het oude verbond koos God de zevende dag, 
maar onder het nieuwe verbond koos Hij de achtste dag: de dag van een nieuw 
begin, de eerste dag van de week.  

Het vierde gebod zegt: ‘Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt (...); maar de 
zevende dag is de sabbat van de Heere, uw God; dan zult u geen werk doen’ (Ex. 
20:8, 10a). Onder het nieuwe verbond, toen God een andere dag uitkoos, verbood 
Hij niets. Er wordt niets negatiefs genoemd. Er staat nergens dat men iets niet 
mag doen op de dag van de Heer. God zegt alleen tegen ons wat wij op die dag 
moeten en kunnen doen. Het belangrijkste kenmerk van de dag van de Heer is dat 
hij een positieve inhoud heeft.  

Er is een duidelijk verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Wat de door 
God aangewezen dagen betreft: de éne dag kwam aan het einde van de week, 
terwijl met de andere dag de nieuwe week begon. Het oude verbond eindigde 
met de zevende dag; het nieuwe verbond begon met de eerste dag van de week. 
De eerste week behoorde uitsluitend tot de oude schepping, maar toen de eerste 
dag van de volgende week aanbrak, was er alleen nog de nieuwe schepping. Er is 
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absoluut geen verwarring, er is geen vermenging van het oude en het nieuwe in 
dezelfde week. De Heer Jezus stond op uit de dood op de eerste dag van de week. 
De gemeente werd geboren op de Pinksterdag, en deze feestdag viel ook op de 
eerste dag van de week.  

Als iemand dus de zevende dag weer wil gaan houden, dan haalt hij het oude en 
nieuwe verbond door elkaar. Er is in de Bijbel niets te vinden waarmee men het 
houden van de zevende dag kan onderbouwen. Is het niet verrassend om te zien, 
als wij de Bijbel lezen, dat de discipelen zeven dagen na de opstanding van de 
Heer op de éérste dag van de tweede week opnieuw samen kwamen? Wij weten 
niet waarom zij niet samenkwamen op de sabbat, maar we weten wel dat zij zich 
vergaderden op de eerste dag van de nieuwe week.  

De Schriftuurlijke basis voor de dag van de Heer  

Wij geloven dat de volgende Schriftgedeelten heel belangrijk zijn:  

– ‘De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen 
geworden; van de Heere is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is 
de dag die de Heere gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover 
verheugen’ (Ps. 118:22-24).  

– ‘(...) dan moet aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn, dat 
door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die u gekruisigd hebt, maar 
die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond 
voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans 
tot hoeksteen is geworden’ (Hand. 4:10-11).  

Hier vinden wij de zin: ‘de steen die de bouwlieden versmaad hebben’. Wie 
bepaalt of een steen bruikbaar is of niet? Dat bepalen de bouwers. Als de 
metselaar zegt dat een bepaalde steen niet geschikt is om bij de bouw van het 
huis te gebruiken, dan vraagt u het niet nog eens aan iemand anders. Wat de 
beslissing van de bouwer ook is, het is een definitieve beslissing; wat hij zegt, dat 
gebeurt ook. Maar er gebeurde iets bijzonders. De steen die de bouwlieden 
verworpen hadden, werd de hoeksteen van Gods gebouw. God gaf die steen de 
grootste verantwoordelijkheid. Wat de bouwlieden een onbruikbare steen 
vonden, werd door God tot hoeksteen gemaakt. De Heere heeft dat gedaan. Het 
is een wonder in onze ogen, inderdaad wonderbaar.  

Vers 24 echter toont ons nog iets wonderlijks dat gerelateerd is aan de dag van de 
Heer. ‘Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover 
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verheugen’. De dag die de Heere heeft aangewezen, is de dag waarop de door de 
bouwlieden verworpen Steen de Hoeksteen werd. Het is een dag waarop wij 
juichen en ons verheugen. Allen moeten dan God vrezen en zich verheugen voor 
Zijn aangezicht.  

Laten wij dan nagaan welke dag het was waarop de door de bouwlieden 
verworpen steen de hoeksteen werd. Dat zien wij in Handelingen 4:10-11. Vers 10 
zegt: ‘(...) die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden’. 
Vers 11 gaat verder met: ‘Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die 
nochtans tot hoeksteen is geworden’. Met andere woorden: deze dag is de dag 
van de opstanding van Jezus Christus.  

God Zelf, niet de mens, bepaalde de dag waarop Hij Die was verworpen door de 
mensen uit de doden zou opstaan. Laat hier geen verwarring over bestaan. De 
Bijbel zegt duidelijk dat dit de dag is die de Heere gemaakt heeft. Welke dag is 
het? Het is de dag van de opstanding. Laten dus al Gods kinderen op die dag 
samenkomen in de naam van Gods Zoon en zich verheugen. Ziet u het verschil 
tussen de dag van de Heer in het Nieuwe Testament en de sabbatdag in het Oude 
Testament? De sabbatdag is vol van geboden en verboden, van ‘u zult’ en ‘u zult 
niet’ en van de dreiging van de doodstraf. De dag van de Heer, de eerste dag van 
de week echter is een dag van grote blijdschap.  

De dag van de Heer: de eerste dag van de week  

Waarom hebben wij dit onderwerp aangesneden? Wat is de praktische waarde 
ervan? Wat wij met de eerste dag van de week kunnen doen, is erg belangrijk. De 
Heer heeft één dag in de week apart gezet en Hij noemde die 's Heeren dag' 
(Openb. 1:10), de dag van de Heer. Als u mij vraagt of u op die dag mag reizen of 
dingen kopen, dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik dat niet kan zeggen. Maar één 
ding weet ik, en dat is dat het de dag van de Heer is, de dag die Hem toebehoort. 
U kunt dus op deze dag doen wat de Heer wil, en u kunt niet doen wat Hij niet wil. 
Gedurende mijn hele leven moet ik de dag van de Heer apart zetten als een hele 
bijzondere dag. Als ik zeventig jaar mag worden (zie Ps. 90:10), dan kan ik mijn 
hoofd buigen en zeggen dat ik tien van die zeventig jaar volledig voor de Heer heb 
gebruikt.  

Ik zet de eerste dag van iedere week apart voor Hem. Die dag is niet van mij, maar 
van de Heer. De uren van die dag zijn niet van mij, maar van de Heer. Als ik rust, 
dan rust ik voor de Heer; werk ik, dan werk ik voor de Heer. Of ik iets wel of niet 
doe, het is voor de Heer. De ‘geur’ van de sabbat en van oordeel en straf is hier 
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niet meer te bespeuren. Ik geef de dag eenvoudig helemaal aan de Heer. De 
apostel Johannes zei het heel mooi toen hij schreef: ‘Ik kwam in de Geest op de 
dag van de Heer’ (Openb. 1:10). Terwijl Hij op de Heer aan het wachten was, 
kwam hij 'in de Geest'. Velen kunnen getuigen van het feit dat zij door de Heilige 
Geest werden geleid en beheerst op de dag van de Heer. Moge deze dag de dag 
zijn waarop de Heilige Geest de gemeente aanraakt. Moge deze dag een 
zegenrijke dag voor ons zijn. Het is goed om te zeggen: ‘Ik ben in de Geest op de 
dag van de Heer’.  

Ik hoop dat alle gelovigen zullen gaan zien wat de dag van de Heer inhoudt, en 
hem daarop aan Hem zullen geven door te zeggen: ‘Heer, dit is Uw dag’. De 
gemeente zal bijzonder worden gezegend als velen vanaf hun jeugd deze dag aan 
de Heer geven. ‘O Heer, deze dag breek ik met vreugde het avondmaalsbrood om 
U te gedenken; ik breng U ook wat ik heb en ik geef het als een offer aan U. Al 
mijn tijd wil ik vandaag gebruiken voor U’. Als dat werkelijkheid is in ons leven, 
dan zal Gods zegen overvloedig over de gemeente worden uitgestort.  
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