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Die Sabbat van God – ‘n gebod of versoek? 
 
Met die skepping het drie dinge in plek gekom: ruimte, tyd en materie. 
 
Die tabernakel (materie) is ‘n afgesonderde plek (heiligdom) in ruimte en Shabbat (Sabbat) is ‘n 
afgesonderde plek in tyd. Ons behoud is om die Shabbat te gedenk en dit af te sonder. Shabbat is ‘n 
duidelike teken en bewys van ons gehoorsaamheid aan Vader-God en van ons liefde vir Hom. 
 
Ons moet onthou dat die hemelse tabernakel (Hebreërs 8:2 en 9:11) die ware tabernakel is waar die 
verbondsark met die tien gebooie in יהוה se teenwoordigheid is. יהוה het nooit Sy tien gebooie, die tien 

pilare van Sy Karakter en Outoriteit, verander nie! 
 
Daar bestaan baie groot verwarring en verkeerde interpretasie onder Christene ten opsigte van die begrip 
“om vry van die wet te wees”. Talle gelowiges is baie gou om te vertel dat hulle vry van die wet is, want 
hulle glo dat hulle (net) onder die genade is. Wanneer daar na die wet verwys word, word eintlik die tien 
gebooie bedoel. 
 
Diegene wat glo dat hulle vry is van die wet sal onmiddellik „Nee‟ antwoord op vrae soos: Mag jy steel, mag 
jy begeer, mag jy moor, mag jy egbreek pleeg of enige dergelike dinge doen. Hulle erken dus dat Christene 
die tien gebooie moet onderhou – al die gebooie behalwe die vierde gebod van die Shabbat. 
 
Christendom glo, en verkondig, dat die Shabbatgebod opgehef is. Daar word geglo dat die eerste dag van 
die week, naamlik Sondag, die Shabbatgebod vervang het as die “dag van die Here”. Die Kerk glo dus 
inderwaarheid dat daar net nege gebooie is, want ek het nog nie gelees of gehoor dat die vierde gebod 
herskryf is nie om te lees: Gedenk die Sondag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 
maar die eerste dag, Sondag, is die dag van die Here jou God; dan mag jy geen werk doen nie. Nee, niemand 
het dit nog gewaag om dit in soveel woorde te sê nie, maar tog is dit wat juis geglo, verkondig en beoefen 
word! Dit is ook vreemd dat diegene wat steeds die Shabbatgebod volgens  יהוה se onderrig en instruksies 

eerbiedig, deur die Kerk gebrandmerk word as „onder die wet‟ en dus van die genade verval het. Is dit nie 
vreemd nie dat diegene wat nege van die tien gebooie hou hulself beskou as “vry van die wet” en deur 
genade gered, maar diegene wat al tien gebooie hou, is “onder die wet” en kwansuis hulle redding kwyt? 
Maak dit hoegenaamd enige sin om so te redeneer? 
 
Hoekom het die Shabbatgebod so ‘n geskilpunt geword? Hoekom is dit so dat die oorgrote meerderheid 
van die sowat 1,9 biljoen mense wat hulself as Christene beskou die gebod van die Shabbat minag? Is dit 
wat die Afgesonderde (heilige) Skrifte ons leer, of is dit die leerstellings van mense? Het die Shabbatgebod 
verander? Is dit die enigste van die tien gebooie wat deur  יהוה die Almagtige herskryf is en indien wel, 

hoekom? Hierdie is belangrike vrae, want ons weet dat enige iemand wat die tien gebooie willens en wetens 
minag, nie die Koninkryk van  יהוה sal beërwe nie (Hebreërs 10:25-26, Openbaring 21:7-8). 

 
Die eerste vraag wat gevra moet word is: Wanneer en deur wie was die Shabbat gemaak (ingestel)? Die 
antwoord is in Genesis 2:1-2: So is die hemel en die aarde en al hulle hordes voltooi. Op die sesde dag is God 
se werk, wat Hy gemaak het, voltooi en op die sewende dag het Hy gerus van alle werk wat Hy gemaak het 
 
Die skepping met die gepaardgaande natuurwette, insluitend die siklus van dae, maande en jare, is deur 
 het alles in ses dae geskape en op die sewende dag gerus van יהוה .geskape (Genesis 1:3-4 en 14-18) יהוה

al Sy werk. Die sewende dag, die Shabbat, is dus deel van יהוה se skepping. Hy het ook hierdie dag gemaak 

– nie as ‘n natuurwet nie, maar as ‘n geestelike wet! 
 
Daar kan nou gevra word: Wat het  יהוה gedoen nadat Hy op die sewende dag gerus het? Genesis 2:3: en 

God het die sewende dag geseën en dit afgesonder omdat Hy daarop gerus het van al Sy werk; dit wat God 
geskep het op ’n God-eie manier. 
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Let daarop: יהוה-God het die sewende dag geseën en dit afgesonder (geheilig) omdat Hy daarop gerus het! 

Omrede יהוה op die sewende dag gerus het, het Hy hierdie dag geseën en dit afgesonder. Het יהוה, nadat 

Hy op die sewende dag gerus het dalk ook, soos met die res van Sy skepping, gesien dat dit goed was 
(Genesis 1:4, 12, 18, 25)? Is dit moontlik die rede hoekom יהוה hierdie dag geseën en dit afgesonder het? 

 
Volgens Genesis 2:1-3 sien ons drie handelinge (aksies) wat gepaard gegaan het met die skepping (maak) 
van die Shabbat, naamlik: 

 יהוה-God het gerus op hierdie dag 

 Hy het dit geseën 

 Hy het dit geheilig (afgesonder) 
 
Verder kan ons vra: Was Yeshua betrokke by die skepping of die maak van die Shabbat? Die volgende 
teksverse gee vir ons die antwoord: In begin het die boodskap reeds bestaan en daardie boodskap het saam 
met God bestaan en God self was daardie boodskap. Hierdie het aanvanklik saam met God bestaan. Alles is 
deur Sy hande gemaak en sonder Hom het niks bestaan van wat ontstaan het nie. (Johannes 1:1-3) 
 
Hy, wat die afbeelding is van die onsigbare God, die Eersgeborene van alles wat geskep is. In Hom is alle 
dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, of dit nou trone of heerskappye 
of heersers of outoriteite is, alle dinge is in Sy hand en vir Hom geskep. (Kolossense 1:15-16) 
 
Alles wat ontstaan het (geskape, gemaak is), het deur Yeshua Messias, die vleesgeworde Woord van יהוה, 
ontstaan. Alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. Yeshua is die Woord van die krag van  יהוה deur wie 

Hy alles geskape het (Hebreërs 1:2-3) – ook die Shabbat. Die Almagtige het alles deur Yeshua, die Gesalfde 
Een, geskape (Efesiërs 3:8-9). 
 
Die sewende dag van die week (die Shabbat) is dus die rusdag van יהוה en Yeshua. Ons weet daarom Yeshua 

het dit kom bevestig wat יהוה van die begin af geskep en bepaal het! 

 
Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Dit is ’n tydlose waarheid wat Ek vir julle sê: die Seun kan niks uit Sy eie 
wil doen nie behalwe wat Hy die Vader sien doen, want die dinge wat die Vader doen, dit doen die Seun ook, 
net soos Hy, (Johannes 5:19). 
 
Dit is juis vir hierdie rede dat Yeshua ook Meester is van die Shabbat (Mattheus 12:8; Markus 2:28; Lukas 
6:5). 
 
Die mens is op die sesde dag geskape. Wat is dus die eerste ding wat die mens gedoen het? Hy het saam 
met sy Skepper-God op die sewende dag gerus! Hy het dus in gehoorsaamheid die Shabbat gevier, gedenk, 
afgesonder! Ons moet daarom ook die voorbeeld van ons Messias volg en op die sewende dag van die week 
rus en dit gedenk en afsonder. Dit is waarvoor  יהוה die sewende dag gemaak het. Dit is die Almagtige se 

oomblik in tyd wat spesiaal opsy gesit word en waar Hy die mens wil ontmoet en saam met hom rus. 
 
Opsommend: Die Shabbat is ‘n ewige instelling, ‘n teken, ‘n verbond en deel van  יהוה se skepping – net 

soos die verloofring vir die bruid en almal om haar ‘n teken is dat sy alreeds aan iemand behoort. יהוה sal 

dit nie verander nie, want Hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde (Hebreërs 13:8) 
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