
De evangeliën en de Sabbat
Matthéüs

Matthéüs 12: 1-8
In dien tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide, en zijn discipelen hadden honger, en begonnen aren 
te plukken en te eten. En de Farizeeën, dat ziende, zeiden zij tot Hem: Zie, Uw discipelen doen wat niet geoorloofd 
is te doen op den sabbat. Maar Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, hem hongerde, en 
die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd 
waren te eten, noch ook hun die met hem waren, maar den priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat 
de priesters den sabbat ontheiligen in den tempel, op de sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn? En Ik zeg u, 
dat Een meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet 
offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is HEERE ook van den 
sabbat. 
Matthéüs 12: 9-14
En van daar voortgaande, kwam Hij in hun synagoge. En ziet, er was daar een mens, die een dorre hand had,. en 
zij vraagden Hem, zeggende: Is het ook geoorloofd op den sabbatdagen te genezen? (opdat zij Hem mochten 
beschuldigen. En Hij zeide tot hen: Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een 
sabbatdag in een gracht valt, die hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap 
te boven? Zo is het dan geoorloofd op de sabbatdagen wel te doen. Toen zeide Hij tot dien mens: Strek uw hand 
uit; en hij strekte ze uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de Farizeeën, uitgegaan zijnde, hielden 
tezamen raad tegen Hem, hoe zij hem doden mochten. 
Matthéüs 24: 20
Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. 
Matthéüs 28:1 
En laat na den sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdaléna, en de 
andere Maria, om het graf te bezien 

Wie de hiervoor vermelde teksten aandachtig en onbevooroordeeld leest, zal het er mee eens zijn, dat hieruit een 
groot respect voor de oudtestamentische cultuur en regelgeving blijkt van Jezus, de discipelen en de apostelen.
Bovendien is het inmiddels wel zeker, dat er in de tijd, dat het Nieuwe Testament is geschreven, nog nergens 
sprake was van een beginnende viering van de eerste dag der week.


