
1. De evangeliën en de Zondag

Matthéüs 28:1
En laat na den sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwamen Maria Magdaléna, en de
andere Maria, om het graf te bezien.
Marcus 16: 1,2 
En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdaléna en Maria, de moeder van Jakobus, en Salomé 
specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot
het graf, als de zon opging. 
Lukas 23: 56b-24: 1,2 
En op den sabbat rustten zij naar het gebod. En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, 
gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden den 
steen afgewenteld van het graf.
Lukas 24:36-43
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! En
zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen. En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij
ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het 
Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat ik heb. En als Hij dit zeide, 
toonde Hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog nieet geloofden, en zich verwonderden, 
zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van 
honingraten. En Hij nam het, en at het voor hun ogen.
Johannes 20:1
En op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als nog duister was, naar het graf; en zag den steen
van het graf weggenomen.
Johannes 20:19,20
Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen 
vergaderd waren, om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in hun midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden.
En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den 
Heere zagen.
Johannes 21:4-6
En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus
was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. En Hij zeide 
tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve
niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.
 
Wie de hiervoor vermelde teksten aandachtig en onbevooroordeeld leest, zal het er mee eens zijn, dat hierin geen 
aanwijzing is te vinden, dat Jezus Zelf de viering van de eerste dag der week heeft ingevoerd. Sommigen beweren 
dat uit Lukas 24:42 en 43 te kunnen bewijzen, maar dat is natuurlijk niet waar. Het eten van een stuk vis door 
Jezus op de opstandingsdag is geen legitieme grondslag voor de bewering, dat Jezus hier de avondmaalsviering 
en de viering van de zondag instelt. Jezus verschijnt 's avonds aan zijn discipelen. Volgens de Joodse dagindeling 
dus op maandag!!!
Bovendien zegt Jezus in Matthéüs 26:29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks
tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.
Zie ook: Lukas 22:16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk 
Gods.

Jezus verschijnt enkele keren op zijn opstandingsdag. Een week later verschijnt Jezus weer op de eerste dag der 
week om Thomas te overtuigen. (Zie bijvoorbeeld Lucas 24, Johannes 20 en 21), maar geeft geen aanleiding tot 
de instelling van de zondag als rustdag. Verder verschijnt Hij op verschillende plaatsen en tijdstippen. 


