De evangeliën en de Sabbat
Marcus
Marcus 1: 21-22
En zij kwamen binnen Kapérnaüm; en terstond op den sabbat in de synagoge gegaan zijnde, leerde Hij. En
zij versloegen zich over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden
Marcus 2:23-28
En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen al
gaande aren te plukken. En de Farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag wat niet
geoorloofd is? En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem
hongerde, en dengenen die met hem waren? Hoe hij is ingegaan in heet huis Gods, ten tijde van Abjathar,
den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan den priesters,
en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren? En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den
mens, en niet de mens om den sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een HEERE ook van den sabbat.
Marcus 3: 1-6
En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. En zij namen
Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten. En Hij zeide tot
den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden. En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op
sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. En als
Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij
tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gelijk de andere. En de
Farizeeën, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe
zij Hem zouden doden.
Marcus 6:1-5
En Hij ging van daar weg en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem. En als het sabbat
geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die Hem hoorden, ontzetten zich, zeggende:
Van waar komen Dezen deze dingen, en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten
door Zijn handen geschieden? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en
Jozef, en Judas en Simon? En zijn Zijn zusters hier niet bij ons? En zij werden aan Hem geërgerd. En Jezus
zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland, en onder zijn verwanten, en in zijn huis. En
Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij weinige zieken de handen op, en genas hen. En Hij verwonderde
Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken daar rondom, lerende.
Marcus 16: 1,2
En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdaléna en Maria, (de moeder) van Jacobus, en
Salomé specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. En zeer vroeg op den eerste dag der week
kwamen zij tot het graf, als de zon opging.
Ook uit deze teksten blijkt, dat zowel Jezus als de discipelen trouw waren aan de sabbat.

