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Voorwoord 
 
 
 
 
 
In deze recensie worden de beweringen van ds. Den Haan (Gereformeerde Gemeente) in zijn stuk Gedenk de 
sabbatdag getoetst aan wat Gods Woord zegt. 
 
 
De ernstige misstanden in de dogma’s van veel kerken worden in deze recensie scherp benoemd. Gods 
Woord leert ook om misstanden duidelijk en zonder omhaal aan te geven opdat het Woord van de Heere 
zuiver geleerd zal worden: 
 
 
2 Timóthëus 4:2 
Predik het Woord; houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. 
 
 
Titus 1:13 
Deze getuigenis is waar. Daarom, bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, 
 
 
Wij hopen en bidden dat ook ds. Den Haan vanuit Gods Woord zal gaan leren zonder inlegkunde in plaats 
van leren uit de dogma’s van de kerk(en). 
 
 
Wij wensen u Gods zegen bij het onderzoeken van Zijn heilig Woord. 
 
 
 
 
Uw medereiziger, 
 
 
 
info@zondagofsabbat.com 
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1 Wat zegt de Bijbel over de dag des Heeren? 
Ds. Den Haan leert dat de dag des Heeren de rustdag / zondag is. 
De dag des Heeren is in heel de Bijbel een of de oordeelsdag en nergens de zondag of rustdag. Alleen de 
kanttekeningen (aanvullingen door mensen op de Bijbel) leren dat de dag des Heeren de zondag is. 
 
2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht 
 
Ds. Den Haan leert uit de kanttekeningen in plaats van uit Gods Woord en zet daarmee de kanttekeningen 
op de 1e plaats en Gods Woord op de 2e plaats. 
 
Al zou de dag des Heeren de zondag zijn dan staat er nog nergens in de Bijbel dat de zondag, de 1e dag, in 
plaats van de sabbat, de 7e dag, is geheiligd. 
 
De dag des Heeren is in heel de Bijbel een of de oordeelsdag. Alleen in de dogma van de kerk is daar de 
zondag van gemaakt en is dit vastgelegd in de kanttekeningen die goede dingen leren maar die ook de God-
onterende vervangingsleer nog leren (kerk in de plaats van Israël).  
 
Lees zelf wat Gods Woord leert over de dag des Heeren: 
 
Jesaja 2:12 
Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen 
verhevene, opdat hij vernederd worde; 
 
Jesaja 13:6 
Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige. 
 
Jesaja 13:9 
Zie, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot 
verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te 
verdelgen. 
 
Jesaja 34:8 Want het zal zijn de dag der wrake des HEEREN, een jaar dervergeldingen, om Sions twistzaak. 
 
Ezechiël 30:3 
Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn. 
 
Joël 1:15 
Ach die dag! Want de dag des HEEREN is nabij en zal als een verwoesting komen van den Almachtige. 
 
Joël 2:1 
BLAAST de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd 
zijn; want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij; 
 
Joël 2:11  
En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende 
Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? 
 
Joël 2:31 
De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des 
HEEREN komt. 
 
Joël 3:14 



                                                            www.zondagofsabbat.com                                                                      5 
  

Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des 
dorswagens. 
 
Amos 5:18 
Wee dien die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis 
wezen en geen licht. 
 
Amos 5:20 
Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? 
 
Obadja 1:15 
Want de dag des HEEREN is nabij over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw 
vergelding zal op uw hoofd wederkeren. 
 
Zefánja 1:7 
Zwijg voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij, want de HEERE heeft een 
slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd. 8 En het zal geschieden in den dag van het slachtoffer 
des HEEREN, dat Ik bezoeking zal doen over de vorsten, en over de kinderen des konings, en over allen, die 
zich kleden met vreemde kleding. 
 
Zefánja 1:14 
De grote dag des HEEREN is nabij, hij is nabij en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de 
held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. 
 
Zefánja 2:2 
Eer het besluit bare ( gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden 
nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt. 
 
Maleáchi 4:5 
Zie, Ik zend ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. 
 
Handelingen 2:20 
De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des 
Heeren komt. 
 
2 Thessalonicensen 2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, 
noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 
 
1 Thessalonicensen 5:2 
Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht. 
 
2 Petrus 3:10 
Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de 
hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en 
de werken die daarin zijn, zullen verbranden. 
 
Openbaring 1:10 
En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,  
 
Johannes wist uit de boeken van Mozes en de profeten wat de dag des Heeren inhield: de / een 
oordeelsdag. Hij leert niets anders over de dag des Heeren dan wat hij geleerd was uit Gods Woord.  
 
Ds. Den Haan leert wel anders dan de Bijbel leert. Hij schrijft dat de dag des Heeren een blijde dag is, de 
zondag. Hij spreekt hiermee Gods Woord tegen. 
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De dag van Christus is Zijn wederkomst! Een of de oordeelsdag, niet de zondag! 
 
 
Johannes leert net als Petrus niets anders dan de profeten: 
 
2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt,  
 
Johannes zag in de geest de / een oordeelsdag zoals ook blijkt uit het vervolg van Openbaringen: 
Openbaring 4:2 En terstond werd ik in den geest; en zie, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een 
op den troon.  
 
Was Johannes lichamelijk aanwezig in den hemel? Nee, Johannes zag in een visioen Christus in de hemel. 
 
 
Laten we bidden dat de kerk wakker mag worden en Gods Woord mag gaan lezen zoals 
het er staat zonder inlegkunde!  
 
 

2 Sabbat en nieuwe maan in Gods Koninkrijk 

Ds. Den Haan negeert profeten waaronder Jesaja 66 en 2 Petrus 1. 
Jesaja 66 dat leert dat in Gods koninkrijk Zijn sabbat (de 7e dag zoals de Heere leert) en de nieuwe maan (de 
1e van elke maand van Gods kalender) weer gevierd zullen worden:  
 
Jesaja 66:22-23 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht 
zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 23 En het zal geschieden, 
dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal 
om aan te bidden. 
 
 
Het gaat hier niet om een eeuwige nieuwe sabbat omdat er ook geen sprake is van een eeuwige nieuwe 
maan! 
 
 
Onderzoek als medereiziger naarstig Gods Woord!  
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3 Mag men bouwen op de vroegchristelijke kerk? 
Ds. Den Haan bouwt voor de zondagsheiliging op de vroeg christelijke kerk.  
De vroeg christelijke kerk heeft met de vervangingstheologie (die leert dat de kerk in plaats van Israël is 
gekomen) ontzettend veel schade aangericht ten opzichte van: 

 
- Gods Woord (door eigen feestdagen op de heidense kalender die de kerk aanhoudt) en  
- Zijn Volk (verdrukking van de Joden en het verbod op het vieren van de feesten van de Heere en 

Zijn sabbat). 
 
Inmiddels belijdt de Gereformeerde Gemeente dat de vervangingstheologie inderdaad fout is en neemt zij 
daar met de mond afstand van. Echter sleept de kerk onder het juk van de dogma’s de erfstukken van de 
vervangingstheologie nog hardnekkig mee zoals: 
 

- de zondagsheiliging,  
- eigen kerkelijke feesten volgens de heidense kalender 
- negeren van o.a. Zacharia 14 die leert dat de heidenen ook het Loofhuttenfeest zullen vieren, 
- enz. enz.)  

 
De kerk maakt eigen wetten en leerstukken om de op de vervangingstheologie gebaseerde kerkelijke 
dogma’s in stand te houden.  
 
Wat zou het goed zijn als de kerk terug zou keren naar Gods Woord in plaats van bouwen 
op de erfenis van de vervangingstheologie! 
 

4 Wanneer valt de 7e dag? 
Ds. Den Haan vraagt zich af: ‘Waar staat er in Gods Woord dat de rustdag gehouden moet worden op de 
zaterdag?’ 
 
De Bijbel leert: heilig de 7e dag. De dag voor de 1e dag van de week is altijd de 7e dag. 

 
De kerk stelt dat de te heiligen dag de 1e dag is en noemt deze zondag. 
Gods Woord leert met Gods onveranderlijke geboden dat de te heiligen dag de 7e dag is. 
 
Als men Gods Woord op de eerste plaats zet dan is dus de te heiligen dag de 7e dag en die valt altijd voor de 
1e dag. De te heiligen dag is volgens Gods Woord de 7e dag, de dag voor de 1e dag. 
 
Als Ds. Den Haan leert dat de 1e dag nu zondag heet dan weet hij ook dat de 7e dag voor de 1e dag valt. 
De dag voor de 1e dag noemt Ds. Den Haan zaterdag. Ds. Den Haan geeft zelf het antwoord op zijn vraag: 
rustdag is zaterdag! 
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5 Vanaf hoe laat rustdag? 
Ds. Den Haan leert dat men de rustdag moet heiligen vanaf 12 uur ’s nachts. 
 
In de Bijbel had men geen klok of horloge, alleen zonnewijzers en daar zie je niets op ’s nachts!  
Gods dag loopt van zonsondergang tot zonsondergang zoals de Bijbel leert: 
 
Leviticus 23:32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negende der 
maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten. 
(hier gaat het over een extra feestsabbat) 
 
De Heere leert dat de rustdag geheiligd moet worden vanaf zonsondergang tot zonsondergang.  
 
Als men vanaf 12 uur ’s nachts rust in plaats vanaf zonsondergang dan gehoorzaamt men de Heere niet en 
zondigt men tegen Zijn Woord. 
  
Waarom viert de kerk niet de rustdag vanaf zonsondergang zoals de Bijbel leert?  
Waarom leren zij dat Gods rustdag begint om 12 uur ’s nachts? 
Omdat zij buigen voor menseninzettingen en God hierin niet gehoorzaam willen zijn. 
 
De Heere wil dat wij met ons volle bewustzijn, de rustdag, Zijn feestdag, beginnen tot Zijn eer, niet 
slapend! 
 
 
 
 
 

                                    
 

6 Rustdag of rustdag de 7e dag? 
Ds. Den Haan leert: één rustdag in cyclus van 6+1. Hij verwijdert daarmee Gods woorden die leren dat de 7e 
dag de rustdag is.   
 
De Heere leert: de 7e dag is rustdag. 7e dag en rustdag horen bij elkaar: 
Deuteronomium 5:14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk 
doen,  
 
De Heere benadrukt juist de rust op de 7e dag, Zijn wekelijkse sabbat. Jesaja profeteert om dit vast te 
houden: Jesaja 56:2 Welgelukzalig is de mens die zulks doet, en des mensen kind dat daaraan vasthoudt; 
die den sabbat houdt, (dus niet loslaten!) zodat hij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig 
kwaad te doen. 

De Heere leert:  
de rustdag begint na zonsondergang! 

De kerk leert tegen Gods Woord: de 
rustdag begint om 12 uur ‘s nachts 
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Petrus leert ook om de sabbat, de 7e dag, niet los te laten: 
2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht 
hebt, 
 
 
Kerken die de zondag leren spreken Jesaja en Petrus tegen en leren (indirect) dat nu geldt: 
Kerkgeschrift 56:2 Welgelukzalig is de mens die zulks doet, en des mensen kind dat daaraan NIET vasthoudt; 
die den sabbat NIET houdt, MAAR DE ZONDAG, zodat hij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van 
enig kwaad te doen. 
 
2 Kerkgeschrift 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat NIET vast is, en gij doet wel dat gij daarop 
GEEN acht hebt, 
 
Door de sabbat los te koppelen van de 7e dag spreekt ds. Den Haan Gods Woord tegen: 
 
Mattheus 5: 17-19 17 Meent niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet 
gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. 18  Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
19  Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de 
minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, 
die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 
 
Helaas wil de Gereformeerde Gemeente zelfs mensen die wel de wekelijkse cyclus aanhouden en Gods 
sabbat, de 7e dag, vieren afsnijden als rottend lid van Christus. Zie ook paragraaf 19. 
 

7 Redenen voor het vieren van Gods sabbat 
Ds. Den Haan leert dat het gaat om de rust en dat de 7e dag losgekoppeld is. Hiermee wordt afgedaan van 
Gods Woord en zondigt men tegen de Heere. 
 
De Heere leert om op de 7e dag Hem te eren met als redenen: 
 

1e reden: dank voor Zijn schepping die klaar was op de 7e dag.  
Exodus 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee, en 
alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den 
sabbatdag, en heiligde denzelven.   

 
2e reden: dank voor de verlossing van de Israëlieten uit Egypte. 

Deuteronomium 5:15 Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest 
zijt, en dat de HEERE uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een 
uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE uw God geboden, dat gij den sabbatdag 
houden zult. 

 
Ds. Den Haan verwijdert de 1e reden om de sabbat en de 7e dag van elkaar te kunnen scheiden.  
 
De Heere leert nadrukkelijk beide redenen om Zijn sabbat te vieren. Tevens leert de Heere nadrukkelijk dat 
de wekelijkse rust is gekoppeld aan de 7e dag, Zijn geheiligde 7e dag zoals het wekelijks in de kerk wordt 
voorgelezen:  Exodus 20:10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen 
werk doen, 
 
Door de eerste reden van het sabbatsgebod af te leren en de rust los te koppelen van de 7e dag tast men 
Gods Woord aan en wordt de Heere tegengesproken. Hiermee zondigt men tegen de Heere.  
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8 Cyclus of speciale dag in cyclus? 
Ds. Den Haan schrijft: Met andere woorden of men nu de ‘sabbatdag’ houdt op de zaterdag of op de 
zondag, beiden houden zich aan de cyclus zoals God het geschapen heeft en geboden heeft in Zijn heilige 
Wet. 
 
Ds. Den Haan suggereert hier in navolging (napraten) van ds Meeuse dat de wekelijkse cyclus 6 + 1 
belangrijk is en koppelt de cyclus los van de 7e dag om deze later in zijn schrijven aan de 1e dag te koppelen. 
Dominees kopiëren elkaars inlegkunde blindelings om hun dogma’s in stand te kunnen houden. Men moet 
thuis zijn in Gods Woord en niet in kerkelijke dogma’s. 
 
De Heere leer dat de 7e dag van de wekelijkse cyclus geheiligd is en nergens de 1e dag van de cyclus. De 
Heere leert dat de wekelijkse cyclus begint met dag 1 en eindigt op Zijn heilige dag, dag 7. De Heere noemt 
dag 7 zelf: sabbat.  
Ds. Den Haan en ds. Meeuse doen af van Gods Woord en spreken hiermee de Heere tegen. 
 
Laten we bidden dat de Heere de ogen van gelovigen wil openen en de harten wil neigen 
om Gods Woord te leren zoals het er staat zonder inlegkunde en verdraaiing van Gods 
woorden. 
 

9 Is de sabbat ceremonieel? 
Volgens ds. Den Haan is de heiliging van Gods 7e dag, overgegaan door het werk van Christus naar de 1e 
dag. Hiermee suggereert ds. Den Haan dat de heiliging van de 7e dag ceremonieel is.  
 
De heiliging van de 7e dag was al ingesteld voor de zondeval. De 7e dag wijst niet op de benodigde Christus 
voor de zonden omdat er bij de heiliging van de 7e dag nog geen zonden waren! 
 
Er is geen sprake van een ceremonieel deel van de instelling van de 7e dag omdat er voor de zondeval geen 
ceremoniën waren die heenwezen naar Christus.  
 
Wordt wakker kerk! 
 

10 Zondagsheiliging door Jezus opstanding? 
Ds. Den Haan leert dat de Jezus opgestaan is op zondag en dat daarmee Gods sabbatsgebod is veranderd 
van de 7e naar de 1e dag. 
 
Gods Woord leert echter het volgende als men deze dag onderzoekt: 
De eerste dag van de week waarop Jezus verscheen is de dag van de Eerstelingsgarve. Op deze dag (na de 
1e sabbat na de 14e van de eerste maand) werd de Heere gedankt voor de rijpe oogst en werd op deze dag 
het oogsten gestart (de oogst startte op zondag!).  
 
Levitucus 23:10-11: 
10 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, 
en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. 
11 En hij zal die garf voor het aangezicht des HEEREN bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des 
anderen daags na den sabbat zal de priester die bewegen. 
 
Jezus verscheen op deze dag als Levend Beweegoffer, dé Eerstelingsgarve voordat de oogst van gelovigen 
startte.  
 
1 Korinthiërs 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
 
Als er een dag geheiligd zou moeten worden als verschijningsdag van Jezus na Zijn opstanding dan is het de 
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dag van de Eerstelingsgarve. Echter leert de Bijbel niet dat de dag van de Eerstelingsgarve een heilige 
rustdag is. Het is juist de dag dat de oogst op het land startte en wel op zondag, na het beweegoffer, het 
dankoffer voor de aanstaande oogst. 
 
8e dag 
De 8e dag is een feestdag die uitziet naar de dag dat alle dingen nieuw zullen zijn in Zijn Koninkrijk. 
Zie ook onze site: www.bijbelsefeesten.com. 
 
 
Ds. Den Haan mixt de heilige 7e dag (sabbat), de 1e dag van de Eerstelingsgarve en Gods heilige feestdag 
van de 8e dag tot een dogmabrij waarmee de onheilige zondag heilig wordt verklaard en aan gelovigen 
wordt opgelegd (het lijkt wel Rooms!). Hiermee spreekt ds. Den Haan Gods Woord tegen.  
 
 
Gods Woord leert om geen andere dominees en dogma’s achterna te lopen. Ook dominees zijn in dienst 
van de God van de hemel en aarde en niet in dienst van een kerk met bepaalde dogma’s. 
 

 
 

11 Is de zondag de dag van Christus? 
Ds. Den Haan suggereert dat de zondag de dag van Christus’ opstanding is. 
 
De Bijbel leert dat de dag van Christus de dag is dat hij weder zal komen om Zijn Koninkrijk op te richten: 
 
2 Thessalonicensen 2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, 
noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 
 
Wordt wakker kerk! 
 

12 Feesten op dagen van de heidense zonnekalender anno 2017? 
Ds. Den Haan schaft verschillende jaarlijkse feestdagen van de Heere af en leert dat de andere feestdagen 
volgens de heidense zonnekalender gevierd moeten worden. 
 
Ds. Den Haan hanteert voor het vieren van de kerkelijke feesten de heidense zonnekalender van Paus 
Gregorius die nu op 2017 staat en leert dat januari (van afgod Janus) de 1e maand is. Ds. Den Haan wijdt 
deze afgodsmaand januari van het nieuwe heidense jaar zelfs in met een kerkdienst. De is een aanbidding 
van en een knieval voor een heidens kalf. 
 
De Bijbel leert dat Gods (jaarlijkse) feestdagen op de aangegeven dagen volgens Zijn kalender gevierd 
behoren te worden. 
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De Heere leert dat de maand waarin Christus is gestorven voor onze zonden (de maand van Gods Pascha) 
de 1e maand is: Esther 3:7 In de eerste maand, deze is de maand Nisan. 
 

 
 
Vermeng Gods inzettingen niet met heidense elementen! 
 

13 Rustmaanden in de Bijbel? 
Ds. Den Haan leert dat er rustmaanden in de Bijbel zijn. 
 
De Bijbel leert geen rustmaanden zoals ds. Den Haan leert maar wel Gods feestmaanden, Gods 1e en 7e 
maand. Dit zijn niet maanden van volledige rust maar met speciaal benoemde dagen die de Heere geheiligd 
heeft als rustdagen / feestdagen. Dit zijn extra sabbatten zoals Gods andere feestdagen in de andere 
maanden. Deze dagen worden ook sabbatten genoemd naast de wekelijkse feestsabbat, de 7e dag. 
 
De Heere leert voor elke extra feestsabbat datums op de Bijbelse kalender en niet op de heidense kalender 
die ds. Den Haan tegen beter weten in hanteert voor het vaststellen van kerkelijke feesten. De bijbelse 
feesten kunnen alleen met Gods kalender bepaald worden omdat deze samenhangen met volle maan! De 
datums van Gods feesten worden namelijk geteld vanaf nieuwe maan (begin groei van de maan). 
 
Met het aan de kant zetten van God kalender en het loskoppelen van de door de Heere geleerde datums 
voor Zijn jaarlijkse feestsabbatten spreekt ds. Den Haan de Heere tegen. 
 
Laten we acht nemen op Gods Woord! 
 

14 Sabbat van 7 dagen? 
Ds. Den Haan leert dat het Pascha een sabbat is van 7 dagen. 
 
Gods Woord leert geen Pascha met een sabbat van 7 dagen maar dat de 1e dag van de week van de 
ongezuurde broden (de 15e van de 1e maand) en de 7e dag (de 21e) heilige jaarlijkse sabbatten zijn. De 
andere dagen niet.  
 
Leviticus 23:6 En op den vijftienden dag derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des 
HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. 
7 Op den eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen. 8 Maar gij 
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zult zeven dagen vuuroffer den HEERE offeren; en op den zevenden dag zal een heilige samenroeping wezen; 
geen dienstwerk zult gij doen. 
 
Het Pascha (voorbijgang) is de 14e van Gods 1e maand. Aansluitend daarop is het Feest van de ongezuurde 
broden dat ziet op het willen leven zonder zonden. Soms wordt de dag van het Pascha met de week van 
ongezuurde broden kortweg Pascha genoemd.  
 
Onderzoek de schriften! 
 

15 Is het Pascha vervuld? 
Ds. Den Haan leert dat het Pascha vervuld is en niet meer gevierd hoeft te worden. 
Onze Leermeester Jezus leert dat het Pascha nog niet vervuld is: Lukas 22:15 En Hij zeide tot hen: Ik heb 
grotelijks begeerd, dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; 16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten 
zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. 
 
Jezus heeft begeerd dit Pascha met de discipelen te eten voor Zijn lijden. Daarna zal Hij niet meer van het 
Pascha eten totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. 
 
Zijn dood behoort herdacht te worden met Zijn Pascha: 1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons 
geslacht, namelijk Christus. 
 
1 Korinthe 11:26  Want zo dikwijls als gij dit brood (het ongezuurde brood van het Pascha) zult eten en 
dezen drinkbeker (de drinkbeker van het Pascha) zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat 
Hij komt. 
 
Dit brood is het ongezuurde brood van het Pascha dat wijst op het leven zonder zonden van Jezus. 
Deze drinkbeker is de drinkbeker van het Pascha! 
 
De kerk gedenkt Zijn dood nog met gezuurd brood waar zuurdesem in zit. Zuurdesem wijst op de zonde! 
Gezuurd brood kan niet heenwijzen naar Christus omdat Christus ongezuurd, zondeloos is! 
 

 
 
Zie ook onze site : www.avondmaal.com 

 

16 Sabbat van 7 weken? 
Ds. Den Haan leert dat er een sabbat is van 7 weken. 
 
De telling van 50 dagen vanaf de dag van de eerstelingsgarve is volgens de Bijbel geen sabbat van 7 weken 
maar een telling van 7 wekelijkse sabbatten waarop men telde vanaf de dag van de eerstelingsgarve (de 1e 
dag na de sabbat in de week van ongezuurde broden), (de zondag waarop de oogst startte!) tot en met de 
50e dag (Pentecoste / Pinksteren). 
 



                                                            www.zondagofsabbat.com                                                                      14 
  

De dag van de eerstelingsgarve is geen heilige dag maar de startdag van de oogst en start van de telling van 
50 dagen tot en met de dag van de eerstelingen (eerste broden). 
 
De dag van de eerstelingen, ook wel Pinksteren genoemd (maar dan wel volgens Gods kalender en niet 
volgens de heidense zonnekalender) is wel een geheiligde dag, een feestsabbat. Deze kan door de week 
vallen maar valt soms ook gelijk met de wekelijkse sabbat.  
 
Zie ook onze site www.bijbelsefeesten.com. 
 
 

17 Loofhuttenfeest 8 dagen? 
Ds. Den Haan leert dat het Loofhuttenfeest (Feest der inzameling) 8 dagen duurt.  
Dit feest duurt echter 7 dagen waarbij de 8e dag een extra maar aparte feestdag is: 
 
Levitucus 23:39 Doch op den vijftienden dag der zevende maand, als gij het inkomen des lands zult 
ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren. 
De dankweek voor gewas en arbeid! 
 
De 8e dag die daarna genoemd wordt is een aparte feestdag direct aansluitend op dit Feest der inzameling. 
De 8e dag ziet uit naar het komende Koninkrijk van Jezus. 
 
Op Gods Feest der inzameling wordt God gedankt voor de oogst die binnen is. De Israëlieten gedenken 
tijdens dit feest tevens dat zij in Loofhutten woonden zoals de Heere leert: 
 
Nehémia 8:15 En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat 
de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand; 
 
Het wonen in Loofhutten is een aanvulling op het Feest der inzameling, de dankweek voor gewas en 
arbeid. Dit Feest der inzameling wordt kortweg Loofhuttenfeest genoemd en wordt door de Gereformeerde 
Gemeente en veel andere kerken veracht en tegengesproken terwijl de Heere ons leert in Zacharia 14: 
 
Zacharia 14:16-19 
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen 
zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om 
te vieren het feest der loofhutten.  
 
18 … om te vieren het feest der loofhutten.  
 
19 … de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 
 
Het is het feest der inzameling voor alle gelovigen. Op dit feest moeten de Israëlieten gedenken dat zij in 
Loofhutten woonden. De heidenen zullen volgens Zacharia 14 het Loofhuttenfeest (Feest der inzameling) 
vieren. 
 
Dit wordt helaas (nog) niet geleerd door veel kerken omdat dit niet in hun dogma past terwijl de Heere dit 
wel leert in Zijn heilig Woord. 
 
Zie ook onze site  www.loofhuttenfeest.com. 
 
Laten we Gods Woord gehoorzaam zijn in plaats van kerkelijke dogma’s. De Heere is het 
waard om geëerd te worden zoals Hij ons dit leert. Bid voor een hervorming naar Gods 
Woord! 
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18 8e dag in plaats van de 7e dag van het Loofhuttenfeest / Feest der 
inzameling? 

Ds. Den Haan suggereert dat de 8e dag in de plaats is gekomen van de 7e dag van het Loofhuttenfeest.  
Dit leert de Bijbel niet, de Bijbel leert 7 dagen Loofhuttenfeest + feest van de 8e dag. De 8e dag wijst in heel 
de Bijbel op een nieuw begin of tijdperk. Het ziet uit naar het komende Koninkrijk van Jezus. De 8e dag is 
het begin (1e dag!) van Jezus Koninkrijk waarin alle dingen nieuw zullen zijn. 
 
Ds. Den Haan leert met de 8e dag van de 7e maand om af te wijken van Gods geheiligde 7e dag van de cyclus 
van 7 dagen. Dit staat echter niet in de Bijbel en is inlegkunde. Ds. Den Haan leert zaken die niet in de Bijbel 
staan en is hiermee schuldig aan inlegkunde om de eigen dogma van de zondagsheiliging in stand te kunnen 
houden. Hij ontkracht hiermee Gods heilig sabbatsgebod.  
 
Er staat dat het Gods feest is vanaf de 15e van de 7e maand waarvan de 7e dag van dit feest helemaal niet 
op een wekelijkse sabbat is vastgesteld. Elk jaar is de 7e dag van dit feest een andere dag en daardoor is de 
8e dag ook steeds weer een andere dag. 
 
Ds. Den Haan verdraait Gods Woord en veroorzaakt verwarring bij gelovigen die Gods feesten, die wijzen op 
Christus, nog niet kennen omdat de Gereformeerde Gemeente en veel kerken deze verzwijgen. Door Gods 
feesten te verzwijgen wordt de Heere tegengesproken. 
 
Helaas legt ds. Den Haan onder andere ook de profetie van Jesaja 66 het zwijgen op door deze te negeren. 
Jesaja leert dat wij in Zijn Koninkrijk van sabbat (7e dag) tot sabbat (na werkweek van 6 dagen!) en van 
nieuwe maan tot nieuwe maan (Gods maand) zullen komen om de Heere te eren: 
 
Jesaja 66:22-23 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den 
anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.  
 
Gods Woord heeft ons echt wat te zeggen en niet de inlegkunde van Ds. Den Haan. 
 
De Bijbel leert niet dat de 8e dag de verandering van het sabbatsgebod naar een zondagsgebod is. Dit leert 
de dogma van de kerk waarvoor velen buigen zonder Gods Woord te bestuderen.  
 
De Heere leert geen verandering van de heilging van de 7e dag naar de 1e dag. De Heere leert juist de 
onveranderlijkheid van Zijn geboden: Mattheus 5:18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat 
het alles zal zijn geschied. 
 
Jezus zegt er juist nadrukkelijk bij dat we in Hem moeten geloven en gehoorzamen zoals de Schrift zegt: 
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 
 
Jezus gehoorzaamde het sabbatsgebod en heiligde de 7e dag van Zijn Vader tot eer van Zijn Vader! Jezus 
geeft opdracht om de geboden van Zijn Vader te gehoorzamen gelijkerwijs Hij deze gehouden heeft.  
 
Ds. Den Haan heiligt de 7e dag niet zoals Jezus deed maar heiligt een andere dag dan God de Vader en Jezus 
leert om te heiligen. Ds. Den Haan is de Heere en Jezus ongehoorzaam en spreekt hiermee de Heere tegen.  
 
Daarnaast leert Ds. Den Haan anderen om ongehoorzaam te zijn aan God en de zondag, de 1e dag, te 
heiligen in plaats van Gods sabbat, de 7e dag. De Heere waarschuwt ook Ds. Den Haan en een ieder die de 
zondagsheiliging leert: 
 
Matthëus 5:19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd 
hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan 
en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 
 
Wees gehoorzaam uit dankbaarheid en leef tot Zijn eer! 
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19 Leert Colossenzen Gods sabbatten af? 
Ds. Den Haan leert met Kol. 2:16 dat men niemand mag oordelen over de sabbatten en misbruikt hiervoor 
de volgende tekst: 
 
Kol. 2:16,17: Dat u dan niemand oordele in spijze of in drank, of in het stuk des feestdags of der nieuwe 
maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. 
 
Ds. Den Haan leert hiermee dat men niet over de sabbat mag oordelen maar hij veroordeelt echter zelf wel 
gelovigen die Gods sabbat vieren en werkt zelfs mee aan het onder censuur houden en afsnijden als 
rottend lid van degenen die Gods sabbat uit geloof vieren! Ds. Den Haan leert tegen zichzelf en spreekt 
bovenal Gods Woord tegen. 
 
Ds. Den Haan en de Gereformeerde Gemeenten willen gelovigen die Gods sabbat vieren afsnijden als lid en 
noemen gelovigen die Gods sabbat, de 7e dag, vieren rottende leden zoals dit beschreven staat in hun 
formulier van de Ban (afsnijding): 
 

 
 
 
Door gelovigen die Gods sabbat vieren rottende leden van Christus te noemen zondigt ds. Den Haan , alle 
Gereformeerde Gemeente dominees en ambtdragers die hiermee instemmen omdat het tegen Gods 
Woord is om gelovigen die Gods sabbat willen vieren rottende leden van Christus te noemen.  
 
Als Colossenzen 2:16 leert dat niemand mag oordelen over de feestdagen en de sabbat, alsof we de 
wekelijkse sabbat en Gods feesten op andere dagen mochten houden, dan: 
 
- is er geen enkele dag van de week heiliger dan een andere dag ! 
- vervalt heel het vierde gebod (het sabbatsgebod) van de heilige wet met de 10 geboden! 
- vervallen alle hoogtijden (feestdagen) van God waaronder Zijn sabbat 
- kan de zondag ook niet als heilig worden geleerd! 
- kan en mag men anderen niet oordelen die de sabbat heiligen! 
- kan er geen sprake zijn van een heilige samenroeping op de door God geheiligde sabbat! Terwijl de 

Bijbel ons leert dat we op zijn heilige dag een heilige samenroeping hebben volgens: 
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Leviticus 23:3: Zes dagen zal men het werk doen, maar op den zevenden dag is de sabbat der rust, 
een heilige samenroeping; geen werk zult gij doen; het is des HEEREN sabbat, in al uw woningen.   

      
Hebreen 10:25a En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. 

 
Door Colossenzen 2:16 uit te leggen alsof Paulus hier de wekelijkse sabbatdag niet meer heilig acht spreekt 
men de Bijbelse leer, God, Christus en Paulus zelf voluit tegen. Paulus leert in: 
 
1 Korinthiërs 11:2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, 
gelijk ik die u overgegeven heb.   
 
Romeinen 7:12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 
Romeinen 7:22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; 
 
Paulus leert de mensen: 
- laat u niet (ver)oordelen als u de feestdagen blijft houden zoals God vraagt en doe het tot eer van 

God! Zoals hij in vers 5 al zegt: ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus 
- trekt uzelf niets aan van mensengeboden voor een andere invulling van Gods sabbatten / feesten. 
- dat zij deze inzettingen juist moeten houden wat hij bevestigt in: 

1 Korinthiërs 11:2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen 
behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.   

 
Paulus heeft de inzettingen overgeleverd zoals Jezus deze heeft gehouden: 
1 Korinthiërs 11:1 WEEST mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 
 
Als mensen tegen ons zeggen: laat u niet oordelen als u zich aan de regels houdt dan betekent dit uiteraard 
juist NIET dat we de regels mogen gaan overtreden! Dan zouden deze mensen tegen het gezag spreken. Zo 
zou Paulus ook tegen Gods heilige Wet spreken als hij zou leren dat de mensen Gods sabbat niet meer 
hoefden te vieren. Paulus leert in overeenstemming met Gods Woord: laat u niet oordelen als u God 
gehoorzaamd om Zijn sabbatten / feesten te vieren. 
 
Laat u door ijdele filosofie (Kolossensen 2:8 hierboven) niet verleiden om Gods geboden met Gods heilige 
sabbat en Zijn feesten te ontheiligen. 
 
Paulus prijst in 1 Korinthiërs 11:2 de Korintiërs dat zij hem volgen in de inzettingen, de wet van Mozes en de 
profeten die hij leert zoals God Paulus heeft geleerd. Paulus leerde ook het heiligen van de sabbat zoals hij 
door God geleerd heeft.  
 
Er in Kolossenzen 2:16 geen sprake van een afschaffing van deze inzettingen maar een aansporing om hierin 
te volharden. Anders zou Paulus Gods Woord tegenspreken. Paulus bevestigt juist Gods Woord. 
 
Paulus leert dat hij geen zonde heeft gedaan waarvoor hij beschuldigd kon worden. Als hij de 
zondagsheiliging van de 1e dag had geleerd dan zou hij hiervoor veroordeeld zijn: Handelingen 28:17b 
Mannen broeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit 
Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen;   
 
Laat tot u doordringen wat u leest! 
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20 Is de Heilige Geest gekomen tijdens het vieren van de zondag als 
opstandingsdag? 

Ds. Den Haan beweert dat de Heilige Geest is gekomen op zondag toen de discipelen bijeen waren om Zijn 
opstandingsdag te vieren. 
 
De discipelen waren op de 50e dag vanaf de dag van de eerstelingsgarve bij elkaar vanwege de heilige dag 
van de Eerstelingen die ALTIJD op de 1e dag van de week valt, exact 7 weken na de dag van de 
Eerstelingsgarve (die ook altijd op de 1e dag van de week valt).  
 
Uiteraard waren de discipelen toen bijeen! Het was en is de geheiligde dag van de Eerstelingen waarop de 
eerste twee broden van de nieuwe oogst, de Eerstelingen in de tempel werden gebracht. 
 
Ze waren niet bijeen vanwege een zondagsgebod maar in gehoorzaamheid aan God om de dag van de 
Eerstelingen te heiligen. Aan deze heilige dag van de Eerstelingen gaf God een extra invulling door de 
uitstorting van Zijn Geest waarop 3000 eerstelingen (eerste gelovigen) bekeerd werden. Deze 50e dag 
heet Pentecoste en wordt later Pinksteren genoemd. 
 
Let op:  
De dag van de Eerstelingsgarven is geen jaarlijks geheiligde dag maar de startdag van de oogst. 
Beweegoffer als dank voor de aanstaande oogst. 
 
De dag van de Eerstelingen (50e dag, Pinksteren) is wel een jaarlijkse geheiligde dag.  
Beweegoffer als dank na het binnenhalen van de oogst. 
 
Moge de Heere het deksel wegnemen en harten willen neigen tot onderzoek van Gods 
Woord in plaats van kopiëren van dogma’s die Gods Woord tegenspreken! 
 
Jesaja 25:7En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken 
bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.   
 
 

21 Leert Hebreeën 4 de zondag als rustdag? 
Ds. Den Haan verwijst naar Hebreeën 4 naar de eeuwige sabbat. 
Het is juist heel opmerkelijk dat in Hebreeën 4 de nadruk gelegd wordt op de zevende dag zoals God gerust 
heeft op de zevende dag, Zijn sabbat! Hier is juist sprake van de onveranderlijkheid van Gods sabbat, de 7e 
dag. 
  
Hebreeën 4:8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een 
anderen dag. 9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. 10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf 
ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.  11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te 
gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.   
 
De andere dag in vers 8 is een nieuw begin na dit leven. Het wereldse Kanaän waar Jozua hen bracht was 
niet de uiteindelijke rust maar er komt een andere dag, een nieuw begin (8e dag!) van Zijn Koninkrijk, waar 
deze rust op wijst. De 8e dag ziet in heel de Bijbel op het achter zich laten van het oude zondige leven, 
onreinheid en het nieuwe leven in reinheid. 
 
Er is in Hebreeën 4 geen sprake van een andere dag in de plaats van Gods geheiligde sabbat. Dan zouden 
Gods 10 geboden veranderlijk zijn! 
 
 
Let op: Gods geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed! 
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22 Kwamen de Christenen samen om de zondag te heiligen? 
Volgens Ds. Den Haan is kwamen de eerste Christenen op de 1e dag van de week bij elkaar om deze dag te 
heiligen. 
 
Als men de Bijbel goed leest ziet men dat men op de volgende 1e dagen van de week bij elkaar kwam: 
 

Dag van de Eerstelingsgarve. 
Beweegoffer van de eerste garf, op deze dag verscheen Jezus en startte de oogst, dit is geen heilige 
dag. 
 
Dag van de Eerstelingen. 
Beweegoffer van eerste broden, dit is een heilige dag volgens Leviticus 23. 
 
Dag dat Paulus met de discipelen bij elkaar kwam en vertrok.  
Op deze eerste dag van de week (zondag!) ging Paulus op reis volgens Handelingen 20. 
 

Handelingen 20: 7 En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te 
breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den 
middernacht. 8 En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren.   
 
 
Gods dag-indeling: 
De door God ingestelde dagen beginnen ’s avonds na zonsondergang, zie ook Leviticus 23:32 Het zal u een 
sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negende der maand in den avond, van 
den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten. 
 
De avond aansluitend op de door God geheiligde sabbat is de avond van eerste dag der week waarop de 
discipelen nog bijeen waren na de sabbatsheiliging. De eerste dag der week begint als de zon ondergaat, 
vandaar de vele lichten in de opperzaal! Paulus hield zijn toespraak tot middernacht. De jongeling Eutychus 
viel volgens vers 12 na middernacht uit het raam. 
 
Paulus strekte zijn rede uit tot middernacht. Eutychus viel na middernacht uit het raam, zie vers 7. Volgens 
de hedendaagse tijdrekening dan op maandag. Volgens Gods tijdrekening op de eerste dag (de dag begint 
met zonsondergang).  
 
Stel dat hier niet Gods dag-indeling maar onze hedendaagse dag-indeling aangehouden wordt waarbij om 
middernacht de volgende dag begint dan is het volgende van toepassing: 
Paulus preekte tot middernacht. Na middernacht viel Eutychus uit het raam. Eutychyus viel dan op 
maandag uit het raam! Het brood breken gebeurde ook na middernacht en dus op de tweede dag der 
week, op maandag. Als de door God geheiligde sabbat veranderd zou zijn door brood breken dan zouden 
we op maandag rustdag moeten houden!  
 
Brood breken is geen avondmaal 
Paulus brak aan het begin van de avond brood (vers 7) en na middernacht weer (vers 11).  Paulus brak twee 
keer brood om normaal te eten. Paulus hield niet twee keer des Heeren avondmaal op die avond. 
Zie ook onze site: www.avondmaal.com 
 
Paulus sprak volgens Handelingen 20:11 tot de dageraad toe. Dit is nog steeds op de eerste dag van de 
week volgens Gods dag-indeling (na zonsondergang begint de volgende dag) en vertrok zelfs des daags, 
overdag, tussen zonsopgang en zonsondergang, op zondag! Ook hieruit blijkt dat de geheiligde sabbat niet 
afgeschaft is en dat de eerste dag van de week een normale werkdag was waarop Paulus op reis ging. 
Paulus heiligde de eerste dag van de week, de zondag, niet en vertrok zelfs op zondag. 
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Geef u over aan de Hemelse Vader en gehoorzaam Hem uit dankbaarheid tot Zijn eer! 
 
 

23 Is de dag van de collecte de geheiligde dag? 
Ds. Den Haan leert dat de dag van de collecte het sabbatsgebod afleert en dat dit wijst op een 
zondagsheiliging. 
 
1 Korinthiërs 16:1-8 
1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie 
verordend heb, doet ook gij alzo.   
2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, 
naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik 
gekomen zal zijn. 
 
1 Hier is geen sprake van een samenkomst of eredienst met een collecte maar wordt gesproken over thuis 
wegleggen (…leg bij zichzelven weg, vergaderende een schat). Er diende thuis gespaard te worden door de 
gemeente van Korinthe en dan juist niet op de door God geheiligde sabbat omdat de sabbat, de 7e dag, 
geheiligd is en blijft. 
 
2 De Joden handelen niet met geld op de rustdag, zij dragen zelfs geen geld op de rustdag! De dag van een 
collecte (wat er niet staat) kan dan in ieder geval ook niet Gods geheiligde rustdag zijn! 
 
Paulus leert in overeenstemming met Jesaja 58:13 dat de Joden juist niet op de door God geheiligde rustdag 
met hun schatten / geld bezig moesten zijn maar op de eerste dag van de week en daar dan een deel thuis 
(bij zichzelven) van weg te leggen.  
 
De Bijbel leert: iets bij zichzelf, thuis, wegleggen, sparen totdat Paulus gekomen zal zijn! 
Thuis iets wegleggen, sparen, totdat Paulus komt is niet een collecte in de samenkomst. 
 
Ds. Den Haan verdraait hier Gods Woord en wil met de huidige zondagse collecte Gods sabbatsheiliging van 
de 7e dag afschaffen en het zondagsgebod doordrukken. 
 
Ds. Den Haan misbruikt deze tekst om een zondagsheiliging te leren die met deze tekst juist afgeleerd 
wordt. 
 
Mensen laat u leiden door Gods Woord in plaats van door God onterende dogma’s die de 
Heere tegenspreken! 
 

24 Heeft de geschiedenis invloed op Gods Woord? 
Ds. Den Haan belijdt met de Kerk van alle eeuwen dat de ‘sabbatdag’ op de 1e dag onderhouden dient te 
worden.  
 
De Heere leert juist dat we niet mogen bouwen op de geschiedenis, oudvaders, dominees of wie of wat 
anders dan ook zoals de Bijbel het leert. 
 
Ds. Den Haan bouwt op de geschiedenis wat zonde is tegen de Heere.  
Het kerkelijk artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis leert dat men niet op de geschiedenis mag 
bouwen en toch bouwt Ds. Den Haan op de geschiedenis. Hij spreekt hiermee de Heere tegen. 
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25 Is de 8e dag in plaats van de 7e dag? 
Ds. Den Haan leert dat de 8e dag in plaats is gekomen van de 7e dag.  
Ds. Den Haan en veel kerken verloochenen Gods Koninkrijk op aarde waarin vanaf de 8e dag alle dingen 
nieuw zullen zijn en de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren zoals de wateren van de zee de bodem 
bedekken. Hierdoor geven zij met inlegkunde aan de 8e dag een betekenis die de Bijbel niet leert en 
ontkrachten zij het zicht op en het uitzien naar deze 8e dag, de dag van Zijn Koninkrijk. 
 
Jesaja 11:9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde 
zal vol kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 
 
 
Wordt wakker kerk! 
 
 

26 Zondagsgebod gegrond in de Schrift? 
Ds. Den Haan beweert dat het zondagsgebod geworteld is in de Heilige Schrift en gegrond op het volbrachte 
werk van Christus. 
Met deze recensie is aangetoond dat Christus verschijning / opstanding op de door God ingestelde 
bijzondere dag van de Eerstelingsgarve was die altijd op de 1e dag van de week valt. Hierdoor is niet het 
sabbatsgebod overgegaan naar de wekelijkse heiliging van de dag van de Eerstelingsgarve.  
 
De Bijbel leert nergens dat het sabbatsgebod overgegaan is naar een zondagsgebod. Alleen met inlegkunde 
en verwarde dogmabrij wordt er een grond voor het zondagsgebod geleerd. 
 
 

27 Is het profetisch Woord afgeschaft? 
Ds. Den Haan veracht het profetisch Woord dat als een cirkel Gods sabbat beschermt. 
 
Jesaja 56: 2 Welgelukzalig is de mens, die zulks doet, en des mensen kind, dat daaraan vasthoudt; die den 
sabbat houdt, zodat gij dien niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen.   
 
2 Petrus 1:19  En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht 
hebt, 
 
In het oude testament vermaant de profeet Jesaja om de sabbat, de 7e dag, te blijven heiligen.  
 
In het Nieuwe Testament vermaant Petrus om het profetisch woord vast te houden. 
 
Ds. Den Haan leert om het profetisch woord (de heiliging van de sabbat, de 7e dag) niet vast te houden 
maar te wijzen naar de 1e dag, zondag. Dit gaat tegen Gods Woord in waarmee ds. Den Haan de Heere 
tegenspreekt. 
 
 
Let op het profetisch woord! 
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28 Sabbatsgebod veranderd door verschijningen van Jezus? 
Ds. Den Haan beweert dat het zondagsgebod gegrond is omdat Jezus verschillende keren verscheen op een eerste 
dag. 
De Bijbel leert dat Christus 5 keer op dezelfde eerste dag verscheen na zijn opstanding. 5 keer op dezelfde 
dag is niet gelijk aan 5 verschillende eerste dagen van de week zoals helaas vaak onwetend wordt beweerd.  
 
Al zou Jezus op verschillende eerste dagen verschenen zijn dan staat er nog steeds niet dan het 
sabbatsgebod afgeschaft is en ook niet dat de zondag geheiligd is. Er staat juist dat er geen jota of tittel van 
de wet zou wijzigen volgens Mattheus 5:18. 
 
Op deze eerste dag der week toen Jezus 5x verscheen geloofden de discipelen zelfs nog niet dat Jezus 
opgestaan was en waren zij niet bij elkaar om zijn opstanding te gedenken maar waren zij bijeen vanwege 
de dag van het offer van de eerstelingsgarve. 
 
De verschijningen van Jezus op de dag van de eerstelingsgarve: 

1 Maria Magdalena, Johannes 20:15 
2 Vrouwen op weg naar Jeruzalem, Johanna, en Maria, Mattheüs 28:9 

 3 Petrus, Lukas 24:34 
 4 Emmausgangers, Lukas 24:31 
 5 Discipelen, Joh 20:19 
 
De week daarna verscheen Jezus voor de 6e keer en wel na acht dagen. Acht dagen na de eerste dag is op 
maandag. Hiermee is er geen maandagsgebod! 
 
Er staat hier duidelijk NA acht dagen. Na acht dagen is dan vanaf de dag van de Eerstelingsgarve (zondag): 
 
Dag van de Eerstelingsgarve:  zondag  
(deze dag is altijd de dag na de sabbat in de week van de ongezuurde broden) 
 
1 dag later is dan:  maandag 
2 dagen later is dan   dinsdag 
3 dagen later is dan  woensdag 
4 dagen later is dan  donderdag 
5 dagen later is dan  vrijdag 
6 dagen later is dan  zaterdag 
7 dagen later is dan   zondag 

8 dagen later is dan  maandag 
 
Jezus verscheen 8 dagen later op maandag (in de Bijbel de tweede dag van de week) en niet op zondag. 
 
Er is geen maandagsheiliging omdat Jezus 8 dagen later op maandag verscheen.  
Er is geen zondagsheiliging omdat Jezus op zondag verscheen. 
 
De kanttekeningen leren dat 8 dagen later de zondag is om de zondagsheiliging nog enigszins te kunnen leren. 
Hier spreken de kanttekeningen Gods Woord tegen. 
 
 
Wordt toch wakker kerk en laat u niet meer misleiden door dogma’s maar laat u leiden 
door Gods Woord. Wees blij dat u Gods Woord hebt om te onderzoeken wat Gods wil is 
en leer uit de Bijbel in plaats van uit dogma’s. 
 
Johannes 14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 
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29 Veranderde de uitstorting van de Heilige Geest Gods 
onveranderlijk sabbatsgebod? 

Ds. Den Haan beweert dat de uitstorting van de Heilige Geest op zondag het bewijs is van een 
zondagsgebod. 
 
Uitstorting van de Heilige Geest volgens Handelingen 20:1-4 
Gods Geest werd uitgestort op de dag van de Eerstelingen, de door God geheiligde jaarlijkse dag die altijd 
op de 1e dag van de week valt. Hiermee is niet de jaarlijkse dag van de Eerstelingen een wekelijkse dag van 
de Eerstelingen geworden en al helemaal geen wekelijkse geheiligde zondag. Dat leert de Bijbel nergens en 
kan alleen met inlegkunde beweerd worden.  
 
Daniël profeteerde al dat Gods wet, waaronder Zijn sabbatsgebod, de 7e dag en Zijn tijden zoals de dag-
indeling (begin dag bij zonsondergang), Zijn feesten, Gods maanden en Zijn jaren veranderd zouden worden 
door het heidendom: 
 
Daniël 7:25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen 
verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven 
worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.  
 
Klaagliederen 3:40  Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den 
HEERE. 
 
Matthéüs 28:19 Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des 
Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. 
 

30 Tot slot 
 
Het is hoog tijd dat de kerken wakker worden en handelen naar Gods Woord in plaats van naar eigen 
dogma’s die Gods wet en inzettingen ontkrachten en God onteren. 

 

 
 
Zeker als men Gods Woord met een open hart onderzoekt vindt men steeds meer God-onterende (Roomse) 
zaken in de kerk en kerkleer. Zie ook www.bijbelsefeesten.com. Onze Vader vraagt ons om daar afstand van 
te nemen en om Hem te eren zoals Hij dit vraagt en niet zoals mensen denken dat het goed is: 
 
Matthéüs 7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, 
maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.   
 
Lukas 6:46 En wat noemt gij Mij Heere, Heere, en doet niet hetgeen dat Ik zeg? 
 
Als de zondag in onwetendheid gehouden is in plaats van de sabbat te vieren dan is er nog slachtoffer voor 
de zonden volgens: 1 Timothëus 1:13b ..maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende 
gedaan heb in mijn ongelovigheid. 
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Als de zondag gehouden wordt in plaats van de sabbat te vieren, terwijl men ervoor gewaarschuwd is en 
men dit kan weten uit Gods Woord, dan is er geen slachtoffer voor de zonden volgens: Hebreeën 10:26 
Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen 
slachtoffer meer over voor de zonden;   
 
2 Johannes 1:9a  Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; 
 
De leer van Christus: 
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.  
 
Gelijkerwijs! Niet anders willen houden dan Hij de geboden gehouden heeft. Geen zondag in plaats van Zijn 
heilige sabbat. 
 
Christus leert de wet te willen houden zoals Hij deze gehouden heeft. Ondanks dat wij dit niet kunnen 
vraagt Christus het toch van ons. Niet om daardoor gerechtvaardigd te worden maar uit dankbaarheid. 
 
1 Johannes 2:4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is 
de waarheid niet;   
 
De Bijbel leert hier: wie (ook) het sabbatsgebod blijft overtreden, terwijl men ervoor gewaarschuwd is en 
men dit kan weten uit Gods Woord, die is een leugenaar, kent God niet en kent Christus niet. 
 
1 Johannes 4:6b die uit God niet is, hoort ons niet. 
Johannes leert: Die God en Christus niet kent horen niet naar Gods Woord. Zij willen Zijn geboden niet 
gehoorzamen zoals Gods Woord deze leren. 
 
Titus 1:16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn 
en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. 
 
Christus leert in Zijn Woord: Diegenen die zegt Christus te kennen en Zijn heilige geboden niet uit geloof 
willen houden, terwijl men ervoor gewaarschuwd is en men dit kan weten uit Gods Woord, verloochenen 
Christus met hun overtreding van o.a. Zijn heilig (sabbats) gebod.  
 
 

Wij besluiten met de woorden van Jezus en wensen u Gods zegen en liefde toe: 
 

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: 
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 

 
 
 

 
 


