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D I E  I N D E L I N G  V A N  D I E  W E E K  
 
Ex 20 : 8-11 “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.  Ses dae 

moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewendedag 
is die Sabbat van die Here jou God; dan mag jy géén 
werk doen nie - jy of jou seun of jou dogter of jou 
diens-kneg of jou diensmaagd of jou vee of jou 
vreemdeling wat in jou poorte is nie.  Want in ses dae 
het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en 
alles wat daarin is, en op die sewendedag het Hy gerus.  
Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit 
geheilig. ” 

 
Die rede vir die bestaan van die sewendedag, is die skepping.  God 
het  ‘n sewe dae siklus vir die aarde ingestel, tydens die skepping.  
Daar is ses dae in die week gegee waarin ‘n mens werk mag verrig, 
maar die sewended dag, is “die Sabbat van die Here jou God.”  Die 
dag se naam is “Sabbat” en beteken “rus.”   

 
Die eerste woorde wat God uiter omtrent die Sabbat, in die Sedewet, is 
dat ons dit moet gedenk.  Om te “gedenk,” beteken “om te onthou.”  
Wat moet ons onthou, en waarom?   God as Skepper het die dag 
opsy gesit as ‘n gedenkteken van die Skepping en van Sy eienaarskap 
oor alles wat Hy geskep het, ons as mens, inkluis.  God het die 
Sabbat geseën en geheilig.  Om te “heilig,” beteken om “opsy te sit vir 
‘n spesiale en goddelike doel.”  Volgens God se bevel, mag ‘n mens 
nie op die Sabbatdag enige werk verrig nie, want om te werk is om die 
doel van die Sabbat te mis. 

 
Lev 23:3 “Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die 

se-wende dag is dit ‘n dag van volkome rus, ‘n heilige 
vier-dag; géén werk mag julle doen nie - dit is ‘n sabbat 
van die Here in al julle woonplekke.” 

 
Die Skepper maak dit duidelik dat ‘n mens ses dae het, waarin jy al jou 
werk moet doen.  Die sewendedag Sabbat is nie ‘n dag vir los 
tuinwer-kies om die huis nie, nee, dit is ‘n dag van volkome rus!  Dit is 
‘n vierdag, ‘n spesiale vakansiedag elke sewendedag van die week, 
wat God opsy gesit het om te rus!  God wil aan ons tyd gee om oor 
Hom as Skepper en Onderhouer van die aarde te dink.  God is 
jaloers. Hy wil nie verdeelde aandag hê nie - of alles of niks! 
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Luk 23:54-56 “En dit was die dag van voorbereiding, en die 

sabbat 
wou aanbreek.  En die vroue wat saam met Hom van 
Ga-liléa gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en 
hoe sy liggaam neergelê was.  Daarop het hulle 
teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat 
gerus volgens die gebod.” 

 
Die eerste vyf dae in die week, volgens die Bybel, word getalle dae 
genoem, 1ste, 2de, 3de, 4de, en 5de dag.  Die 6de dag word altyd die 
Voorbereidingsdag genoem.  Die Voorbereidingsdag word so 
genoem omdat dit die dag is waarop alle voedsel voorberei word, en 
werk afge-handel word, voor die Sabbat van die Here aanbreek.  Die 
7de dag word God se Sabbatdag genoem.  Let op, die dag word 
nêrens in die Bybel die “Joodse Sabbat” genoem nie! 

 
Luk 24:1 “En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die 

week, het hulle en ander saam met hulle by die graf 
ge-kom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei 
was.” 

 
Volgens die Bybel, was die opstandingsdag van Jesus steeds beskou 
as net die 1ste werksdag van die week.  Daar was geen spesiale seën 
oor die dag uitgestort of oorgedra, met Jesus se opstanding nie.  Die 
boek Lukas is ± 61 nC. geskryf en meld geen viering van 1ste dag van 
die week, as opstandingsdag nie.  Die 1ste dag van die week 
(algemeen bekend as Sondag) was ‘n gewone werksdag, soos al die 
ander getalle- dae van die week.  

 
D I E  D A G  V A N  V O O R B E R E I D I N G  

 
Mark 15:42 “En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbe- 

reiding was, dit is die voorsabbat...” 
 

Slegs die 6de en 7de dae van die week het name gehad in die tyd van 
die Isreliete en die vroeë Christene van die Ou- en Nuwe Testament.  
Die dag wat ons algemeen ken as Vrydag, was aan die Jode en vroeë 
Christene bekend as die “Voorsabbat,” die dag voor die heilige Sabbat 
van die Here. 
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Luk 23:54-56; 24:1 “En dit was die dag van voorbereiding, en die 
sabbat wou aanbreek.  En die vroue wat saam met 
Hom van Galiléa gekom het, het ook gevolg en die graf 
gesien en hoe sy liggaam neergelê was.  Daarop het 
hulle terug-gegaan en speserye en salf berei en op die 
sabbat gerus volgens die gebod.  En baie vroeg in die 
môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander 
saam met hulle by die graf gekom en die speserye 
gebring wat deur hulle toeberei was.” 

 
Die dag waarop Jesus gekruisig was, was genoem: “die dag van 
voorbereiding.”  Die 6de dag van die week (die dag wat aan ons 
bekend is as Vrydag) het die Jode in Jesus se tyd geken as die dag 
van voor-bereiding vir die Sabbat van die Here.   

 
Selfs die balseming van ‘n dooie, wat ons sou beskou as ‘n belangrike 
taak, word nie op die Sabbat toegelaat nie, volgens die gebod van die 
Here.  Hierdie was nie ‘n Farisese stipulasie nie, maar ‘n direkte bevel 
van die Here Self in die vierde gebod van die Sedewet.  Selfs 
balseming moet wag tot ná die Sabbat verby is.  (Om te dink, daar 
was nie koelkamers, soos vandag nie) 

 
Ex 16:3-31 “Toe sê die Here vir Moses : Kyk, Ek sal vir julle 

brood uit die hemel laat reën; dan kan die volk uitgaan 
en die dagmaat van elke dag insamel, sodat Ek hulle kan 
beproef, of hulle in my wet wandel of nie.  En op die 
ses-de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit 
dubbel so-veel wees as wat hulle daagliks insamel. 
...Daarop sê Moses : Dit sal gebeur as die Here julle in 
die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood, 
omdat die He-re julle murmureringe hoor wat julle teen 
Hom murme-reer. ...Ek het die murmureringe van die 
kinders van Is-rael gehoor; spreek met hulle en sê: Teen 
die aand sal julle vleis eet en in die môre met brood 
versadig word; en julle sal weet dat Ek die Here julle God 
is.  En in die aand het daar kwartels opgekom en die 
laer oordek.  En in die môre was daar ‘n doulaag 
rondom die laer.  En nadat die doulaag opgetrek het, 
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het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig 
was, fyn soos ryp op die grond...   Daarop sê Moses vir 
hulle : Dit is die brood wat die Here julle gee om te eet.  
Dit is die saak wat die Here beveel het: Samel daarvan in 
, elkeen na sy behoefte: ‘n gomer vir elke persoon 
volgens julle sieletal; elkeen moet dit neem vir die wat in 
sy tent is.  En die kinders van Isreal het so gedoen: 
hulle het ingesamel. Die een baie en die ander min.  
Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie 
ingesamel het, niks oorgehad nie; en hy wat min 
ingesamhel het, nie te min nie.  Elkeen na sy behoefte 
het hulle ingesamel.  En Moses het vir hulle gesê: 
Niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie.  
Maar hulle het nie na Moses geluister nie : sommige het 
daarvan laat oorbly tot die môre toe.  Toe kom daar 
wurms in en dit bederwe.  Daarom het Moses baie 
kwaad geword vir hulle.  En hulle het dit môre vir môre 
ingesamel, elkeen na sy behoefte; en as die son warm 
word, smelt dit weg.  En op die sesde dag het hulle ‘n 
dubbele porsie brood ingesamel, twee gomers vir 
elkeen.  En al die owerstes van die vergadering het 
gekom en dit aan Moses vertel.  Toe sê hy vir hulle: 
Môre is dit rusdag, ‘n heilige sabbat van die Here.  Wat 
julle wil bak, bak dit; en wat julle wil kook, kook dit; en 
bêre tot die môre toe.  En hulle het dit gebêre tot die 
môre toe, soos Moses beveel het; en dit het nie bederwe 
nie, en daar het geen wurms in gekom nie.  Toe sê 
Moses: Eet dit vandag, want dit is vandag die sabbat van 
die Here.  Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie.  
Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die 
sewende dag is dit sabbat en dan sal dit daar nie wees 
nie.  En op die sewende dag het van die mense 
uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie.  
Toe sê die Here vir Moses: Hoe lank weier julle om my 
gebooie te onderhou?  Kyk, omdat die Here julle die 
sabbat gegee het, daarom gee Hy julle op die sesde dag 
brood vir twee dae.  Laat elkeen bly waar hy is; laat 
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niemand op die sewende dag van sy woonplek af 
weggaan nie.  So het die volk dan op die sewende dag 
gerus.” 

 
Voor die volk van Israel nog by Sinai gekom het, het Hy alreeds Sy 
heilige Sabbat aan hulle bekend gemaak.  Die Sabbat was ‘n toets vir 
die volk, om te sien of hulle aan Sy Gebooie gehoorsaam sou wees.  
Net soos die moderne mens, het die Israeliete ook nie die erns van 
Sabbats-onderhouding ingesien nie. Nou, aan die einde van die 
wêreld se geskiedenis, het die Sabbat weet die toes van getrouheid en 
gehoorsaamheid geword.  Gaan ons die toes deurstaan, of gaan ons 
die res van die wêreld navolg in sonaanbidding op die Pouslike 
Sondag - die dag van Satan die draak. 

 
God moes sy volk leer wat die betekenis van die Sabbat eintlik behels 
- rus! Rus van álle daaglikse werk, selfs om te bak en te kook!  Watter 
ma rus ooit wanneer dit by voorbereiding van drie maaltye per dag, 
kom.  Moeders hier is ‘n geheim wat die Here aan u bied.  Kook en 
bak en brou dubbel soveel op die voorbereidingsdag (6de dag, 
Vrydag), dan hoef selfs jy nie te werk op die heilige Sabbat van die 
Here (die sewendedag, Saterdag), nie.  Dieselfde beginsel wat vir 
Israel van ouds getel het, het nog nooit verander nie (Ex 16:23).  God 
is, en bly steeds die Skepper van hemel en aarde, en daarom sal die 
onderhouding van God se Sabbat ook nie verander nie.  Soos God 
die manna vars gehou het vir twee dae, sal die Here vandag steeds die 
voedsel vars hou vir twee dae (ons het darem yskaste en vrieskaste - 
Israelitiese moeders het nie sulke luukses gehad nie). 

 
God moes Israel weer die ritme van die sewedae siklus van die week 
aanleer, ná hulle in Egipte in afgodery verval het.  Egipte was ‘n land 
wat Sonaanbidding voorgestaan het, met die eerste dag van die week 
as aanbiddingsdag.   

 
Deur manna net op die ses werksdae van die week te laat val, (en op 
die sesde dag, ‘n dubbel porsie), het die Here Israel in ritme met die 
res van die heelal gebring.  Vir 40 jaar het die Here Israel die siklus 
van die week ingedril, sodat hulle vandag nog steeds as getuie vir die 
wêreld kan dien, van watter dag die sewendedag of Sabbat van die 
Here is. 

 
Gen 1:31, 2:1-3 “Toe sien die God alles wat Hy gemaak het, 

en   - dit was baie goed.  En dit was aand en dit 
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was môre, die sesde dag.  So is dan voltooi die hemel 
en die aarde met hulle ganse leërmag.  En God het op 
die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en 
op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy 
gemaak het.” 

 
Die Bybel se siklus en die van die moderne en afvallige mens, is nie 
dieselfde nie.  Ons bereken middernag as die begin van die volgende 
dag.  M.a.w. Saterdagnag 12:00 (middernag) breek Sondag aan.  
Tydens die skeppingsverhaal maak die Here dit egter duidelik dat Hy 
van aand tot aand bereken, wanneer die volgende dag begin.  
Volgens die Here het die vorige aand alreeds die begin van die 
volgende dag, beteken.  Dus, as dit Vrydaggaand is, is dit alreeds 
Saterdag, volgens God se berekening.  Anders gestel, sodra dit aand 
word op ‘n Vrydag (die Voorbereidingsdag / Voorsabbat) dan breek die 
Sabbat aan en dit bly Sabbat, tot die volgende aand, met die aanbreek 
van die 1ste dag van die week (die dag wat ons as Sondag ken) Let op 
hoe die Here selfs die onderhouding van die seremoniele sabbatte 
beskou het: 

 
Lev 23:32 “‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en 

julle moet jul verootmoeding.  Op die negende van die 
maand in die aand, van aand tot aand moet julle sabbat 
hou.” 

 
Dit maak nie saak na watter dag van die week ons wil verwys nie, of dit 
nou ‘n seremoniele sabbat, enige werksdag, of die Heilige Sabbat van 
die Here wat weekliks geskied nie, God bereken die dae van aand tot 
aand.  Weens die afvalligheid van die wêreld na die sonde en 
misleiding van die Pousdom, bereken die res van die wêreld, hulle dae 
vanaf middernag.  Maar God vra van sy getroue kinders, om die 
Sabbat van aand tot aand te vier, in eerbied aan Hom wat ons geskape 
en verlos het.  Wie het die meeste gesag, God, die Skepper van 
Hemel en aarde, of die wêreld?  God het!  Is jy ‘n kind van God?  
Natuurlik!  Jy het Jesus Christus dan deur die geloof aangeneem as 
jou persoonlike Verlosser en Saligmaker!  Volg Hom dan na. 

 
W A T  L A A T  D I E  H E R E  M Y  N I E  T O E   

O M  O P  D I E  S A B B A T  T E  D O E N  N I E ?  
Ex 34:21 “Ses dae moet jy arbei, maar op die sewende dag moet 

jy rus.  In die ploegtyd en in die oestyd moet jy rus.” 
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Die Here bly konsekwent regdeur die Bybel t.o.v. die Sabbat - ses dae 
moet jy werk, maar die sewendedag, is die Sabbat van die Here, dan 
moet jy rus.  Nêrens leer die Bybel dat ‘n mens toegelaat word om 
enige ses dae van jou keuse te werk en dan ‘N SEWENDEDAG af te 
neem en te rus nie.   

 
Die redenasie dat jy enige dag as ‘n Sabbat kan huldig, is strydig met 
die betekenis van die Sabbat.  Die moderne mens met sy stywe 
tydskedule mag maklik redeneer dat ons ‘n besige tyd het aan die 
einde van die maand, of jaarlikse voorraadopname wat moet gedoen 
word.  Vir die kind van die Here, is die enigste moet, gehoorsaamheid 
aan die Here. 

 
Vir die landbouer, is oestyd en ploegtyd, seker die belangrikste tyd, 
maar selfs dan, sê die Here, moet jy rus.  Deur na die stem van die 
Here te luister, bewys dat jy Hom respekteer as jou Skepper, Verlosser 
en Heer.  Deur jou eie gang te gaan, ontken jy sy heerskappy in jou 
lewe en bevestig jy dat ‘n ander god jou lewe beheer - jou baas, jou 
geld, jou werk, ens.  Dit is een ding om die Here met die lippe te bely 
en ‘n totaal ander ding, om Hom met jou hele lewe te dien. 

 
Neh 10:31 “en as die volke van die land koopware en allerhan- 

de soorte koring bring om op die sabbatdag te verkoop, 
dat ons niks van hulle sou neem op die sabbat of op ‘n 
heilige dag nie; en dat ons in die sewende jaar die land 
braak sou laat lê en van elke skuldvordering afsien.” 

 
Nehemia maak ‘n onderskeid tussen die sewendedag Sabbat en die 
seremoniele sabbatte.  Maar hy erken die beginsel, dat ‘n mens nie 
op die Sabbat van die Here enige besigheidstransaksie mag aangaan 
nie.  Volgens die Here is die Voorbereidingsdag nie verniet daar 
gestel nie.  Enige iets wat ons nodig mag hê op die Sabbat, moet ons 
alreeds die vorige dag gekoop en of voorberei het.   

 
Jes 58:13,14 “As jy jou voet terughou van die sabbat - om nie jou 

sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n 
verlustiging noem en die heilige dag van die Here 
hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te 
gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal 
spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die Here, en Ek sal 
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jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat 
geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond 
van die Here het dit gespreek.” 

 
Selfs in die Ou Testament was daar mense wat die Sabbat van die 
Here vertrap het deur hulle eie ding te doen.  God verwag van sy 
kinders om  nie hulle sake op Sy heilige dag te doen nie.  Baie dink 
dat jy maar ‘n koerant of melk of brood op die Sabbat mag koop.  
Maar dit is om jou eie sake op God se dag te doen.  Dit is ‘n 
aanduiding dat ons so besig is met ons eie dinge, dat die Here nie 
regtig ‘n belangrike rol in my lewe speel nie.  Indien ek regtig aandag 
skenk aan my verhouding met die Here, dan sal ek op die 
voorbereidingsdag alreeds alles doen, of koop, of bak, of kook, sodat 
ek die tyd wat Hy afgesonder het, as heilig, sal respekteer. 

 
Twee keer in die teksgedeelte verwys die Here na die Sabbat as Sy 
heilige dag, die dag van die Here, en nie daarna as die Joodse Sabbat 
nie.  Jesus het Self ook na die Sabbat verwys as Sy dag (Mark 2:28) 
en dat die dag gemaak is vir die mens (Mark 2:27).  God het die dag 
ook aan die mens gegee om te rus van sy arbeid en tyd met sy God 
deur te bring, nie om leeg te lê, televisie te kyk, of in die dorp “window 
shopping” te gaan doen nie. 

 
Daar is godsdienstige leiers wat sê, dat Sondag, die dag van die Here 
is, maar nêrens kan so ‘n bewys in die skrif gevind word nie - dit is ‘n 
valse uitvindsel van die Roomse Kerk.  Enige Protestant wat so ‘n 
teorie wil aanneem, dat Sondag die dag van die Here is, erken 
daarmee dat hy die merkteken van die Dier aanvaar, in stryd met dit 
wat die Bybel sê. 

 
W A T  L A A T  D I E  H E R E  M Y  T O E  

O M  O P  D I E  S A B B A T  T E  D O E N ?  
 
Luk 4:16 “Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos 

Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die 
sina-goge en staan op om te lees.” 

Die belangrikste voorbeeld om na te volg is die van Jesus Self, die 
Here van die Sabbat.  Dit was Sy gewoonte om op die Sabbat na die 
sinagoge (kerk) te gaan.  Daar het Hy die Skrif saam met 
medegelowiges gelees en dit selfs vir hulle uigelê. 

 
Hebr 10:25 “en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim 
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soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons 
me-kaar vermaan, en dit des te meer namate julle die 
dag sien nader kom.” 

 
Die skrywer van die boek Hebreërs, vermaan die gelowiges om nie 
slap te word in hulle geestelike lewe nie, maar dat hulle die 
gemeentelike byeenkomste moet bywoon.  Om as gemeente saam te 
kom en die Woord te studeer, hou ons verwagtinge van die naderende 
koms van die Here, brandend in ons geestelike lewe.  Iemand wat van 
die gemeentelike byeenkomste wegbly, sal verkoel en afvallig word.  
Omdat die Sabbat die tyd is wanneer ons met God verkeer, is dit ook 
die tyd wanneer gelowiges bymekaar kom om die Here te loof en te 
prys vir Sy goedheid wat Hy teenoor ons bewys het, gedurende die 
week wat verby is. 

 
Matt 12:9-12 “En hy het daarvandaan weggegaan en in hulle si- 

nagoge gekom.  En daar was ‘n man met ‘n verdorde 
hand, en hulle het Hom gevra en gesê : Is dit geoorloof 
om op die sabbat gesond te maak? - sodat hulle Hom 
sou kon aanklae.  Maar Hy sê vir hulle : Watter mens 
sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op 
die sabbat in ‘n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie?  
Hoe-veel meer is ‘n mens dan nie werd as ‘n skaap nie!  
So is dit dan geoorloof om op die sabbat goed te doen.” 

 
Vir Jesus het die Sabbat die betekenis van bevryding, nie om sonde te 
doen, of te doen waarvoor ek lus het nie, maar om lydendes se 
onge-mak of siekte, te verlig.  Hierdie dag kan gebruik word om 
swaarbelastes se las te verlig deur hulle op te beur, te ondersteun en 
hulle las te verlig. 

 
Joh 9:14 “En dit was sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy oë 

geopen het.” 
Indien dit in ons vermoë is om iemand wat siek is, se las te kan verlig, 
of hulle gesond kan maak, met die samewerking van die Heilige Gees, 
dan is selfs gesondmaking op die Sabbat veroorloof.  Ons kan siekes 
besoek, die wat hartseer is vertroos, en die wat alleen en vasgekluister 
is in die bed, gaan bemoedig.  Teen sulke dinge was die Sabbat van 
die Here, nog nooit gekant gewees nie. 

 
Hand 13:14,26-28,30-32,38,42-44 “Maar hulle het van Perge af 
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verder gegaan en in Antiochië in Pisidië aangekom, en 
hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en 
gaan sit. ... Broeders, kinders van die geslag van 
Abra-ham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is 
hierdie woord van verlossing gestuur...  Want die 
inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie 
geken nie, ...tog het hulle van Pilatus gevra dat Hy 
omgebring moes word.  Maar God het Hom uit die dode 
opgewek.  En ge-durende baie dae het Hy verskyn aan 
die wat saam met Hom opgegaan het van Galiléa na 
Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk.  En ons 
bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die 
vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, 
vervul het deur Jesus op te wek...  Laat dit dan aan julle 
bekend wees, broeders, dat deur Hom vergifnis van 
sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, 
deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur 
die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. ...En 
toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene 
versoek dat daardie woorde op die vol-gende sabbat tot 
hulle gespreek sou word.  En toe die sinagoge uit was, 
het baie van die Jode die godsdienstige Jodegenote 
Paulus en Bárnabas gevolg.  Dié het hulle toegespreek 
en hulle probeer beweeg om in die genade van God te 
bly.  En op die volgende sabbat het byna die hele stad 
saamgekom om die woord van God te hoor.” 

 
Die Sabbat is ook ‘n  gulde geleentheid om die evangelie te 
verkondig.  Die goeie nuus dat Jesus vir elke mens gesterf het en ook 
sy / haar persoonlike Verlosser kan wees, moet aan die hele wêreld 
vertel word. 

D I E  D O E L  V A N  D I E  S A B B A T  
 
Ex 20:8,11 “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig;  Want in 

ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, 
die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het 
Hy gerus.  Daarom het die Here die sabbatdag geseën 
en dit geheilig.” 
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Die eerste betekenis van die Sabbat is om die mens daaraan te 
herinner dat God die Skepper van hemel en aarde is.  Die mens is die 
kroon van Sy skepping, omdat hy / sy na die Beeld van God gemaak is.  
Weens die sonde raak die mens van God afvallig, en begin hy in 
afgode van klip, hout en goud glo.  Deur herinnering, wil God die 
mens weekliks tot Hom terugroep. 

 
Weens Satan se invloed, is  die saadjie van Ewolusie in die hart van 
die mens geplant.  Daarom is daar vandag mense wat dink ons stam 
van laer ordes van die lewe af, soos die aap en vroeer as dit, van ‘n 
een-sellige diertjie in ‘n oersop, wat per geluk ontstaan het.  A.g.v. die 
sonde en afvalligheid, moet die sondaar gedurig aan God herinner 
word as sy Skepper.   

 
Eseg 20:20 “En heilig my sabbatte; en hulle sal ‘n teken wees 

tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die Here 
julle God is.” 

 
Die Here het die Sabbat nie nét as Gedenkteken van die Skepping , 
daar gestel nie, maar ook as teken van erkenning aan die mens se 
kant dat die Skepper-God, ook sy / haar Gód, is.  In ‘n wêreld waar 
almal sê dat hulle dieselfde God aanbid, moet daar onderskeid getref 
word.  Die Christen, die Moslem, die Boeddhis, die Hindoe, ens. 
aanbid tog nie dieselfde God nie?  Baie sekulêre mense van vandag 
dink hulle is Christene, net omdat hulle in ‘n Christelike land, of ‘n 
Christelike huis, groot geword het, maar hulle aanbid hulle werk 
,stokperdjies, krieket, rugby, tennis, vrouens en mans (sterre), TV, 
Hollywood, musiek, wêreldse plesier, ens.  Om dié rede het God die 
Sabbat gegee, sodat daar ondeskeid kan wees tussen die wat waarlik 
sy kinders is en die wat dínk hulle is sy kinders. 

 
Eseg 20:12 “... Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee 

om ‘n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan 
weet dat dit Ek, die Here, is wat hulle heilig.” 

 
Die Sabbat moet nie net dien as teken van die Skepping, of dat die 
Skepper my God is nie, maar dat Hy ook ‘n proses van verandering in 
my lewe bewerkstellig.  Baie Christene kan vandag nie van die wêreld 
se mens onderskei word nie.  Die wêreld het die kerk ingesluip soos in 
die Donker Eeue, en Christene lyk, praat en doen soos die wêreld.  
Die Sabbat vereis dat daar ‘n breuk met die wêreld gemaak sal word.   
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Deur die Heilige Gees van God in my lewe toe te laat, erken ek dat Hy 
my lewe beheer en mag verander om aan die karakter van Christus 
gelykvormig te word.  Om aan Jesus gelykvormig te wees, is nie om 
aan die wêreld gelykvormig te wees nie.  Elke verbygaande mode en 
gier, het nie ‘n meesleurende invloed op wedergebore kinders van God 
nie.  Hulle word deur die krag van die inwonende Heilige Gees 
beheer, wat hulle ‘n oorwinnende lewe oor die wêreld en die sonde laat 
voer, en wat nie toelaat dat die dwalende gees van buite, hulle beheer 
nie.  Deur die sewendedag Sabbat te gedenk en posetief te 
onderhou, kies ek om God toe te laat om my lewe te verander ot Sy 
eer. 

 
Deut 5:15 “En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n 

slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei 
het deur ‘n sterke hand en ‘n uitegstrekte arm; daarom 
het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te 
hou.” 

 
Vir Israel van ouds het die Sabbat ‘n bykomende betekenis gehad.  
Die Sabbat moes hulle daaraan herinner dat hulle van slawerny bevry 
was.  Elke Sabbat, wanneer hulle rus van hulle weeklikse arbeid, 
moes hulle die genade van God se verlossing uit Egipte in herinnering 
roep. 

 
Vir die Christen lê daar ‘n les in opgesluit.  Ons was ook eens op ‘n 
tyd, slawe van sonde en Satan.  Nadat ons Jesus aangeneem het as 
ons persoonlike Verlosser, is ons ook bevry van slawerny.  Deur die 
Sabbat van die Here te onderhou, word ons verlossing van sonde en 
Satan se slawerny, ook in herinnering geroep.  Deur op die Sabbat 
met God te verkeer, het ons spesiale tyd om Hom te loof vir die 
verlossing wat Hy  vir ons bewerkstellig het aan die kruis. 

 
Hebr 4:4-11 “Want Hy het êrens van die sewende dag so ge- 

spreek : En God het op die sewende dag van al sy werke 
gerus; en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan 
nie.  Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en 
diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur 
on-gehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy 
weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later 
deur Da-wid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy 
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stem hoor, verhard julle harte nie.  Want as Josua aan 
hulle rus ge-gee het sou Hy nie van ‘n ander dag daarná 
spreek nie.  Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk 
van God; want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self 
van sy werke soos God van syne.  Laat ons ons dan 
beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in 
dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val 
nie.” 

 
Die Sabbat is die teken van God se verlossing uit genade.  Israel 
moes die Sabbat vier omdat hulle klaar verlos was van Egiptiese 
slawerny.  God het nie gesê, hou eers die Sabbat, dan sal Ek julle 
verlos nie.  Om die sabbat te onderhou, het niks met werksheiligheid 
te doen nie.  Sab-batsonderhouding beteken dat ek erken dat redding 
uit genade en geloof deur en in Jesus Christus kom.  Die mens wat 
ophou om te probeer om deur sy eie goeie werke gered te word, erken 
die Sabbat as teken dat God hom alreeds verlos het van die sonde. 

 
Jes 66:22,23 “Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat 

Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die 
Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig 
wees.  En elke maand op die nuwemaan en elke week 
op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my 
aan-gesig, sê die Here.” 

 
Na die sondeval van die mens het God beplan om die aarde te 
herskep. Aan Jesaja het die Here gesê dat Hy ‘n nuwe hemel en ‘n 
aarde gaan skep.  Op die nuwe aarde sal alle vlees (die wat verlos is 
van die sonde) Hom kom aanbid. 

 
Die Sabbat moet vir alle geskape wesens dien as teken dat Hy die 
Skepper van alledinge is.  Vir meer as vier duisend jaar tot en met 
Jesus se kruisiging, was die Sabbat, daardie gedenkteken.  Skielik 
vertel die Pousdom en Afvallige Protestantisme (wat hom ondersteun) 
aan die wêreld dat God ‘n nuwe dag daar gestel het vir aanbidding, nl. 
Die 1ste dag van die week.   

 
Waarom sal God, 4,000 jaar lank die mensdom beveel om die 7de dag 
as Sabbat te gedenk van Hom as Skepper en Verlosser, en skielik ná 
die kruis, die mensdom toelaat om die 1ste dag van die week (Sondag) 
as rusdag te onderhou, en die Sabbat (as teken van Skepping en 
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Verlossing) af te skaf (onthou daar is geen bevel in die Bybel daartoe 
nie), en dan op die nuwe aarde, die mensdom beveel om nou weer die 
7de dag Sabbat tot in ewigheid te vier?  Dit is mos inkonsekwent! 

 
Ons moet nie die geheelbeeld van die Groot Stryd uit die oog verloor 
nie.  Die stryd is nie net ‘n aardse stryd nie, maar ‘n heelal stryd.  Die 
mensdom wat in rebbellie op aarde, teen God is, is min in getal teenoor 
die wesens in die heelal.  Vir die heelal is die hoeveelheid mense op 
aarde, ‘n klein groepie rebelle wat teen God in opstand is.  Dit is ons 
wat in sinkronisasie met die heelal moet kom, nie die heelal met ons 
nie.  Weens die sonde, dink ons, wat ons besluit, is wat tel.  Ons laat 
egter vir die Skepper en die heelal buite rekening, wanneer ons 
Sondag as aanbiddingsdag wil vier, tot nadeel van God se eie Sabbat, 
wat Hy ter ere van Homself ingestel het.   

 
Jes 58:11-14 “En die Here sal jou gedurigdeur lei en jou siel ver- 

sadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal 
wees soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein 
van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.  En 
die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou; die 
fonda-mente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal 
genoem word: Herbouer van gebreekte mure, hersteller 
van paaie, om bewoonbaar te maak.  As jy jou voet 
terughou van die sabbat - om nie jou sake op my heilige 
dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem 
en die heilige dag van die Here hooghou; en as jy dit eer 
deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid 
vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou 
verlustig in die Here, en Ek sal jou laat ry oor al die 
hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van 
jou vader Jakob; want die mond van die Here het dit 
gespreek.” 

 
Om die Sabbat te hou, is nie swaar nie.  Ons moet net die keuse 
maak om die Here te dien soos Hy wil en nie soos ons wil nie.   Hy sal 
ons vrede en gemoedsrus gee in ons binneste.  Ons sal borrel van die 
seëninge wat Hy oor ons wil uitstort.  Toets die Here en sien dat Hy 
goed is en dat Hy jou nooit sal teleurstel nie. 

 
Ps 118:24 “Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons 
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daaroor juig en bly wees.” 
 

Soos die psalmis kan ons ook juig en bly wees oor die Sabbat wat Hy 
aan die mens geskenk het, om te rus van ons weeklikse arbeid, ons 
pogings om gered te word deur ons eie werke, ant daardeur erken ons 
Hom as ons Skepper, Verlosser, Heiligmaker, Herskepper, Meester 
van ons hart en enigste ware God. 

 
Erken u die Skrif as God se hoogste gesag? _______ 

 
Is dit u begeerte om die Here in alles te gehoorsaam? _______ 

 
Die Sewendedag Sabbat is die Skepper en ons Verlosser se eie teken 
wat Hy aan die mens voorhou.  Wil u dit u eie maak? ______ 

 


