
De evangeliën en de Sabbat
Lucas

Lucas 4:14-16 
En Jezus, keerde wederom. door de kracht des Geestes, naar Galiléa; en het gerucht van Hem ging uit door
het gehele omliggende land. En Hij leerde in hun synagogen, en werd van allen geprezen. En Hij kwam te 
Názareth, daar Hij opgevoed was, en ging volgens zijn gewoonte, op de dag des sabbats naar de synagoge;
en stond op om voor te lezen. 
Lucas 4: 31, 32 
En Hij kwam af te Kapérnaüm, een stad van Galiléa, en leerde hen op de sabbatdagen. En zij versloegen 
zich over Zijn leer, want Zijn woord was met macht. 
Lucas 6: 1-5 
Het geschiedde op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het gezaaide ging; en Zijn discipelen plukten 
aren, en aten ze, die stuk wrijvende met de handen. En sommigen der Farizeeën zeiden tot hen: Waarom 
doet gij, wat niet geoorloofd is op de sabbatten? En Jezus, hun antwoordende, zeide: Hebt gij ook dat niet 
gelezen, hetwelk David deed, wanneer hem hongerde, en degenen, die met hem waren? Hoe hij is 
ingegaan in het huis Gods, en de toonbroden genomen en gegeten heeft,  en ook gegeven dengenen, die 
met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten, dan alleen de priesters? En Hij zeide tot hen: De Zoon 
des mensen is een HEERE ook van de sabbat. 

Lucas 6: 6-11 
En het geschiedde ook op een anderen sabbat geschiedde, dat Hij in de synagoge ging, en leerde. En daar 
was een mens, en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de Farizeeën namen op Hem waar, 
of Hij op den sabbat genezen zou;, opdat zij enige beschuldiging tegen Hem mochten vinden. Doch Hij 
kende hun gedachten, en zeide tot den mens, die de dorre hand had: Rijs op, sta in het midden. En hij, 
opgestaan zijnde, stond overeind. Zo zeide dan Jezus tot hen: Ik zal u de vragen: Wat is geoorloofd op den 
sabbatten,  goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden, of te verderven? En hen allen rondom 
aangezien hebbende, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij deed alzo; en zijn hand werd 
hersteld, gezond gelijk de andere. En zij werden vervuld met uitzinnigheid, en spraken samen met elkander, 
wat zij Jezus zouden doen. 
Lucas 13: 10-17 
En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen. En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid 
achttien jaren lang gehad had,  en zij was samengebonden en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, 
haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En Hij legde de 
handen op haar; en werd terstond weder recht, en verheerlijkte God. En de overste der synagoge, kwalijk 
nemende, dat Jezus op den sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Er zijn zes dagen, in welke 
men moet werken; komt dan in dezelfe, en laat u genezen, en niet op den dag des sabbats. De Heere 
antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op de sabbat zijn os of ezel van de 
kribbe los en leidt hem heen om te doen drinken? En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, 
ziet, nu achttien jaar gebonden had, moest die niet losgemaakt worden, van dezen band, op den dag des 
sabbats? En als Hij dit zeide, werden zij allen beschaamd, die zich tegen Hem stelden; en al de schare 
verblijdde zich over al de heerlijke dingen, die van Hem geschiedden. 
Lucas 14: 1-6 
En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën, op den sabbat, om
brood te eten, dat zij Hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens vóór Hem. En Jezus, 
antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat 
gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En Hij nam hem, en genas hem en liet hem gaan. En Hij, hun 
antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal 
uittrekken op den dag des sabbats? En zij konden Hem daarop niet weder antwoorden. 

Lucas 23: 56-24: 1 
En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod. En
op den eerste dag der week,zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de 
specerijen, die zij bereid hadden het graf. 


