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deze is van:

‘Laat ons de rustdag wijden met psalmen
tot Gods eer.’
Die psalm ken je vast wel! Misschien
zingen jullie hem wel, zondags voordat je
naar de kerk gaat. Maar wat betekent dat
nu precies: de rustdag wijden? Waarom
ga jij naar de kerk en speelt je buurjongen
verderop in de straat buiten? Waarom is er
eigenlijk een zondag?
De Farizeeërs wisten precies wat er wel en
niet mocht op de sabbat. Dat vonden ze
niet moeilijk. Wie zich niet aan hun regels
hield, zat fout. De Heere Jezus liet hen zien
waar het echt om gaat op de rustdag. Het
gaat er niet om wat er allemaal niet mag,
maar om wat op die speciale dag nu juist
wel mag: de Heere dienen met een blij
hart.
Juich, aarde; juicht alom de HEER’;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
(Psalm 100 vers 1)
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Weet je het nog?
Lees de zinnen in het eerste vak. Maak ze af met een zin uit het tweede vak.
Zet dan de letters, die achter het antwoord staan in het vak onder de puzzel
op de goede plek.
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1

De Heere Jezus gaat op de sabbatdag met Zijn discipelen naar

2

Ze gaan

3

De discipelen hebben honger

4

Dan

5

De Farizeeërs

6

Ze zeggen tegen de Heere Jezus

7

Dat mag niet,

8

De Heere Jezus antwoordt hen

9

Hij zegt: Hebben jullie nooit gelezen

10

Toen hij honger had, ging hij in de tempel

11

Die mogen alleen

12

De Heere Jezus

13

Hij vraagt: Hebben jullie niet gelezen

14

De priesters

15

Zij

16

En toch zijn ze

17

En Ik zeg u, dat

18

De Heere Jezus noemt Zich

K

Zie, Uw discipelen doen iets wat niet mag.

S

en at van de toonbroden.

A

werken op de sabbat in de tempel.

E

door het gezaaide

A

Eén meerder dan de tempel hier is.

T

ontheiligen de sabbat

A

door de priesters worden gegeten.

D

en beginnen aren te plukken

B

geeft nog een ander voorbeeld.

N

zien wat de discipelen doen.

D

onschuldig

E

wat David gedaan heeft?

G

de synagoge

D

door het stellen van een vraag.

G

een Heere ook van de sabbat.

E

eten ze van de graankorrels.

B

wat er in de Wet staat?

T

want het is sabbat.
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Om over te praten

1. Zoek eens op in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 38, vraag 103.
a. Wat zou er bedoeld worden met ‘de scholen’?
b. Staat hier dat je alleen op de rustdag naar het Woord van de Heere moet
luisteren? Wat staat er precies?
c. Welke dingen ‘moet’ je op de rustdag doen?
d. Gaat het hier alleen over de rustdag? Waarover dan nog meer?
e. Wat wil de Heere dat je op alle dagen van je leven doet?
f. Waarvan is dat het begin?
2. Op zondag krijg je tijd om de Heere te zoeken.
a. Hoe doe jij dat?
b. Wat zou je nog meer kunnen doen?
3. In de kerk luister je elke zondag als de dominee preekt.
a. Waar ging het afgelopen zondag over in de preek?
Probeer dat hieronder in te vullen.
Datum:
Hoofdstuk waaruit
gelezen en/of gepreekt is:
Psalmen die gezongen zijn:
Tekst waaruit gepreekt is:
Wat vond jij belangrijk in
de preek?
Wat vond je moeilijk?
Waar zou je nog meer over
willen weten?
b. Heeft de dominee of de ouderling iets gezegd over het zoeken van de
Heere? Zo ja, wat?
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Puzzel
In de puzzel hieronder zitten de volgende namen en woorden verborgen.
Probeer eens of je ze allemaal kunt vinden.
Abjathar
aren plukken
barmhartigheid
David
discipelen
eten (2x)
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Farizeeërs
gelezen
gezaaide
honger
nood
offerande

onschuldig
ontheiligen
priesters
sabbatdag
synagoge
tempel

toonbroden
veroordeeld
wet

