
Sabbat en zondag  
door de eeuwen door Ds. Duco Kerssen 

 

Moe, druk,  
of gestrest? 
 
Ontdek de rust van  
de Bijbelse sabbat 
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Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Sola Scriptura 
De fundering van de protestantse kerk 

 
 
 

‘Een eenvoudige man met een Bijbel  
is groter dan de machtigste paus’ 

 
Maarten Luther 1519 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Sabbat en zondag 
door de eeuwen 
 

 
 
 





Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Sabbat en zondag  
door de eeuwen 

 
Waarom gaan er zoveel meer mensen op zondag, dan 
op Sabbat naar de kerk? 
 
1) De zondag is toch de Sabbat? 
2) De zondag is voor mij de Sabbat! 
3) De sabbat is in de Bijbel vervangen voor de zondag 
4) De sabbat is na de Bijbel vervangen voor de zondag 

 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Sabbat en zondag  
door de eeuwen 

 
Waarom gaan er zoveel meer mensen op zondag, dan 
op Sabbat naar de kerk? 
 
1) De zondag is toch de Sabbat? 
2) De zondag is voor mij de Sabbat! 
3) De sabbat is in de Bijbel vervangen voor de zondag 
4) De sabbat is na de Bijbel vervangen voor de zondag 

 
Ja, maar wanneer, waarom en door wie? 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De zondag is toch de Sabbat 
 
 
Wellicht ervaart iemand de zondag als de Sabbat, maar 
de zondag kan niet de zevende dag zijn: 
 
• Duits:  Mittwoch (midden van de week) 

 
• Zaterdag: Portugees, Spaans, Italiaans, Pools, enz 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De zondag is voor mij 
de Sabbat! 
 
 
Okay, daar kunnen we respect en waardering voor 
hebben.   
 
• Maar is het Bijbels? 
• Wat nu als God de Sabbat viert en jij de zondag? 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is in de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
 
•Veranderd door Jezus 
•Veranderd door de apostelen 
•Veranderd door de eerste gemeente 
 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is in de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
 
De vorige Sabbatpresentaties lieten zien dat Jezus, de 
apostelen en de eerste gemeente nog steeds de Sabbat 
vierde.   
 
 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is in de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
 
Er zijn drie passages in de Bijbel die vaak genoemd 
worden als bewijs van de verandering van Sabbat naar 
zondag. 
1 Kor 16:1-2:  Paulus zameld geld in op de eerste dag 
Hand 20:7-11:  Paulus breekt het brood op de 1ste dag 
Openb 1:10:   Op de dag des Heren 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is in de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
 
Deze die passages geven geen duidelijke opdracht om 
de Sabbat te veranderen in de zondag. Iets wat toch wel 
verwacht zou worden voor zo’n ingrijpende verandering. 
 
Goede exegese laat zien dat dit niet het geval is. (zie o.a. 

Samuele Bacciocchi, From Sabbat to Sunday – online te vinden) 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Terug bij onze vraag: 
 

• Wanneer? 
• Door wie? 
• Waarom? 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
 
De eerste christenen waren joden, ze bleven jood en 
christen tegelijkertijd. 
 
Ze kwamen op de Sabbat samen in de synagogen.  Ze 
vierden de Sabbat thuis en met elkaar in de synagoge. 
 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Kerkhistoricus Socrates  (+/- 430 n Chr) 

 
‘Bijna alle kerken in de wereld vieren de heilige 
geheimen van de sabbat [zevende dag] van elke week, 
maar de Christenen in Alexandrië en Rome weigeren dit 
te doen vanwege een oude traditie’ 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Een tijdlijn 
 
De Bijbel en kerkhistorici laten zien dat vanaf de 
schepping tot aan de 4de eeuw de Sabbat werd 
gevierd door Joden en Christenen. 
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Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Kerkhistoricus Sozomen  (tijdgenoot van Socrates) 

 
‘De mensen in Constantinopel, en andere steden, 
komen samen op de Sabbat, en op de daaropvolgende 
dag;  deze gewoonte wordt niet gevolgd in Rome en 
Alexandrië’ 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Introductie van de 1ste dag / 8ste dag 
 
Clement van Alexandrië  (150-215) is de eerste referentie 
van de ‘dag van de Heer’ als eerste dag van de week. 
 
De eerste schrijver die onderwees dat de Sabbat door 
Jezus was veranderd in de zondag was.  Eusebius van 
Caecarea (265-340).  

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Een paar data: 
 

• 321 Constantijn de Grote – Zondag als rustdag 
• 363 Concilie van Laodicea – Sabbat verboden 

  en zondagrust aangemoedigd 
• 451 Concilie van Calcedon – de regels van de 

  kerk worden als wetgeving vastgelegd 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Een paar data: 
 

• 1054 Tijdens de splitsing van de kerk tussen oost 
  en west, was de manier van sabbatvieren 
  een bron van dispuut. 

• 1545 Concilie van Trent – Reactie op de  
  reformatie; de kerk heeft de sabbat  
  veranderd in de zondag. 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Wanneer vond de verandering plaats? 
 
Het was een geleidelijke overgang, die begon rond de 
vierde eeuw.   
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Terug bij onze vraag: 
 

• Wanneer? 
• Door wie? 
• Waarom? 
 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Tot de vierde eeuw vierden joden en christenen 
gezamenlijk de Sabbat, de zevende dag. 
 
Waarom veranderde dit? 

 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Tot de vierde eeuw vierden joden en christenen 
gezamenlijk de Sabbat, de zevende dag. 
 
Waarom veranderde dit? 
 
Het antwoord is antisemitisme 

 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Joodse factoren: 
• Joodse opstanden tegen de Romeinse overheerser 
• Een pennenstrijd tussen joden en Rome 
• Anti-joodse gevoelens in Rome (antisemitisme) 

 
 
 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Christelijke factoren: 
• Afstand nemen van Joodse opstanden. 
• Zichzelf beschermen tegen anti-joodse gevoelens. 
• Sabbat niet meer ‘vieren’ maar vasten op Sabbat. 

Devaluatie van de Sabbat. 
• Zondag bijeenkomst naast Sabbat voor het vieren, in 

de eerste plaats niet als vervanging, maar het extra 
gedenken van de opstanding. 
 
 
 

 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Christelijke factoren: 
• Christenen nemen afstand van de ‘Wet’ en ‘Sabbat’ 

zoals joden het vieren. 
• Christenen beschermen zichzelf door de joden en hun 

opstanden te verwerpen. 
• Dit leidt tot de vervangingsleer en een scheiding 

tussen joden en christenen. 
 
 
 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Heidense factoren: 
• Veel heidense invloeden in Rome 
• Dag van de zon waren heidenen mee bekend 
• Dag van de zon een manier om te evangeliseren 

 
 
 
 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Gevolgen  
Door een combinatie van factoren, zowel joodse, 
heidense als christelijke, ontstaat er een afscheiding 
tussen de joden en christenen. 
 
Dit gebeurd voornamelijk in Rome en Alexandrië. 
(zie uitspraken van Socrates en Sozomen) 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Gevolgen  
Na de wetgeving in 321 door Constantijn de Grote om 
op zondag te rusten, samen door kerkelijke uitspraken 
in Concilies , wordt de zondag steeds populairder en 
vervalt uiteindelijk de Sabbat binnen de algemene 
kerk (katholieke kerk). 

 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Is de Sabbat helemaal vervallen? 
 
Nee, er zijn nog groepen christenen die de Sabbat 
blijven vieren:   
• De Waldenzen in Noord Italië  (tot ze opgaan in de 

reformatie)  - vervolgt door Rome 
• De Kelten in Groot Brittannië  - buiten het bereik 

van Rome 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Een tijdlijn 
 
De Sabbat en de zondag hebben vanaf de 4de eeuw 
naast elkaar bestaan.  Er zijn altijd groepen 
Christenen geweest die de Sabbat zijn blijven vieren. 
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Adam, Noach, Abraham, Israel  Jezus, Apostelen, Waldenzen,  Adventisten 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Terug bij onze vraag: 
 

• Wanneer? 
• Door wie? 
• Waarom? 
 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Thomas Aquinas  (1225-1274) 
 
‘In de Nieuwe Wet neemt het vieren van de Dag van de 
Heer de plaats in van het vieren van de Sabbat.  Niet 
vanwege een gebod, maar veranderd door het instituut 
van de kerk en de gewoonte van de Christelijke mensen.’ 

 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Het is mogelijk om een hele lange lijst met uitspraken te 
doen over wie de Sabbat heeft veranderd in de zondag,  
van zowel Katholieke als Protestante theologen. 
 
Een voorbeeld: 
 

 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
The convert’s Cathechism of Catholic Doctrine.  1910 p.50  
 

Q:  Welke dag is de Sabbatdag? 
A:  De zaterdag is de Sabbat 
Q:  Waarom vieren we de zondag ipv de Sabbat? 
A:  We vieren de zondag ipv de Sabbat omdat de 
Katholieke Kerk, tijdens het concili van Laodicea (A.D. 336) 
de plechtigheid van de Sabbat naar de zondag heeft 
overgedragen. 

 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Protestanten geven duidelijk aan dat de Katholieke Kerk 
deze verandering niet hebben gedaan op basis van de 
Schrift, maar op basis van kerkelijke traditie. 
 
Katholieken erkennen dit, maar geven aan dat zij niet 
werken op basis van Sola Scriptura, maar op basis van 
de schrift, traditie en kerkelijke authoriteit. 

 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Sola Scriptura 
De fundering van de protestantse kerk 

 

‘Een eenvoudige man met een Bijbel  
is groter dan de machtigste paus’ 

 
Maarten Luther 1519 

 

De vraag tussen protestanten en katholieken over 
de Sabbat en Zondag  is terug te brengen naar de 
vraag over welke rol de Bijbel heeft. 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

De Sabbat is na de Bijbel 
veranderd in de zondag! 
 
Terug bij onze vraag: 
 

• Wanneer? 
• Door wie? 
• Waarom? 

 
• Voorspeld in de Bijbel? 
 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Bijbel en Profetie 
Wie in de Bijbel veranderd Gods wet? 

 
Het Bijbelboek Daniël spreekt in visioen over een 
vierde beest, met een kleine hoorn die tegen God in 
opstand zal komen de tijden en wetten van God zou 
veranderen. (Daniël 7:24-25)   
 
Dit beest zal een politieke macht zijn die voor 1260 
jaar zou regeren. 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Bijbel en Profetie 
Wie in de Bijbel veranderd Gods wet? 

 
Wie is dat beest en die kleine hoorn? 
 
Philip Melanchton, tijdgenoot van Maarten Luther 
en Calvijn, identificeerde het pauselijk Rome als de 
kleine hoorn, voortgekomen uit het Romeinse rijk 
die de Sabbat heeft veranderd in de zondag en 
daarmee de tijden en de wet (tien geboden) heeft 
veranderd. 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Bijbel en Profetie 
Wie in de Bijbel veranderd Gods wet? 

 
Ook Maarten Luther medeverantwoordelijk voor de 
Augsburg Confession van 1530:  
 
‘De (katholieke kerk) claim dat ze de Sabbat hebben 
veranderd is de ‘dag van de Heer’.  … Ze hebben een 
zeer grote macht van de kerk nodig, want het schaft 
het gebod van de decaloog (tien geboden) af.’ 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Bijbel en Profetie 
Wie in de Bijbel veranderd Gods wet? 

 
Zevende-dags Adventisten geloven dat vanuit het 
roomse rijk een religieus politieke macht ontstond 
(het pausdom) die tussen 538 en 1789 grote 
politieke macht had.   
 
De macht werd o.a. gebruikt om de Sabbat te 
veranderen in de zondag 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Bijbel en Profetie 
Waarom is de Sabbat zo belangrijk? 

 
Waarom? 
Exodus 31:12-17 en Ezechiël 20:12 laten zien dat 
God de Sabbat o.a. heeft gegeven aan zijn volk als 
teken dat ze bij God horen. 
 
Ook in de toekomst zal de Sabbat een teken of zegel 
zijn van de mensen die Gods geboden volgen.            
(Zie ook de presentatie van Ds. Reinder Bruinsma) 

 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Bijbel en Profetie 
Waarom is de Sabbat zo belangrijk? 

 
Waarom?   
Openbaring 12 laat zien dat er vanaf het begin van 
de wereld een strijd is tussen Jezus en Satan.   
 
Satan stelt alles in zijn werk om God een hak te 
zetten.  Wat beter dan het teken tussen God en zijn 
volk?  Wat beter dan een gebod uit de tien 
geboden? 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Bijbel en Profetie 
Waarom is de Sabbat zo belangrijk? 

 
Waarom?  Openbaring 12 laat zien dat er vanaf het 
begin van de wereld een strijd is tussen Jezus en 
Satan.   
 
Satan stelt alles in zijn werk om God een hak te 
zetten.  Wat beter dan het teken tussen God en zijn 
volk?  Wat beter dan een gebod uit de tien 
geboden? 
 
 



Sabbat en zondag door de eeuwen 
door Ds. Duco Kerssen 
 

Moe, druk, of gestrest? 
Ontdek de rust van de Bijbelse sabbat 

Samenvattend 
Sabbat en zondag door de eeuwen 

 
Wanneer?    Geleidelijk vanaf de 4de eeuw. 
Waar? Vanuit Rome (en Alexandrië) 
Waarom? Afzetten tegen Joden, heidense invloeden. 
Door wie? De algemene (katholieke) kerk 
Iedereen? Nee, er zijn altijd groepen die de sabbat 
  beleven en blijven vieren. 
Voorspeld? Ja, profetie in de Bijbel verwijst hiernaar 
Toekomst? Sabbat is een blijft een teken van het  
  trouw volgen van God. 
 



Sabbat en zondag  
door de eeuwen door Ds. Duco Kerssen 

 

Moe, druk,  
of gestrest? 
 
Ontdek de rust van  
de Bijbelse sabbat 
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