499.
Die Sabbat
Sonder om twyfel te saai gaan die werkstuk om ons wakker te kry oor ‘n
besluit wat geneem moet word rondom; Is ons skuldig of onskuldig in die
komende groot verdrukking wat vir ons voorlê?
Die soort vrae sal altyd opkom soos bv. die Sabbat:
1) Aanbid ons nie alreeds op ‘n Sabbat nie (m.a.w. Sondag)
2) Wie sê dat dit die regte dag is.
3) Is dit nog nodig om ‘n Sabbat te hou.
4) Het die dag nie al verval of vervul geraak met YAHUSHA nie, ens.
YAHUSHA het gekom na die aarde met sekere opdragte en doelstellings van
VADER. Moses het van Hom die Wette en Verordeninge ontvang en
deurgegee aan Sy bruid wat hulle (Israel) verewig (onbepaald) moes hou. In
die 4 de gebod (Sabbat) wat Moses ontvang het, moet ons doen, want dit is ‘n
ewige gebod. In Gen. 2:1-3 lees ons dat die dag ‘n seën vir ons is en dat ons
die Dag moet Rein hou (Apart hou van die ander). Daar is seën en oorwinning
vir die wat dié dag eer, maar die teenoorgestelde vir die wat dit
verontagsaam. (Deut: 28 ; Ex. 31: 12-17).
YHUH het sekere tekens tussen Hom en ons daar gestel as uit kenning
tussen al die ander nasies sodat hulle dit kan sien en ons en ons Skepper kan
respekteer. Israel is vuil in sy rebelsheid, ongehoorsaamheid en trots. Die
Sabbat opdragte moet respekteer word, anders tree YHUH se vier
strafmaatreëls; Droogte, Oorlog, Pes en die Dier (“swart volkere”) in.
Ds., Prof. en Priesters verdraai YHUH se gebooie en die volk glo hulle
leerstellings en luister nie na YHUH se woorde. Hulle pas eerder by satan se
koninkryk aan, luister na sy bevele en ontvang sy lekkernye. Israel sit in
kerke en luister na die leuens en is gehoorsaam aan hierdie bose geestelike
leiers wat verskonings maak vir Wetsoortredinge. Hulle ontvang YHUH se
tiendes en eet Sy offerandes, hulle tart YHUH met hulle feeste, hulle verdraai
Sy kalender, hulle neem YHUH se herinneringe aan Hom weg en plaas die
daaglikse oorlewing daarin, hulle onderdruk die regverdige (bruid) se gebede
en vervang dit met hulle gebede sodat die opregte se gebed wat aan YHUH
(Bruidegom) behoort nie tot Hom kan kom as hulle hulp nodig het nie. Dis
net (Son) Sondag aanbidding, Kersfees, Paasfees, ja, net Mense regte,
Vryheid, Gelykheid en Broederskap. Moenie glo wat mense jou leer “o”
Israel wat sê: “Eenkeer gered, altyd gered”! Moenie nou glo omdat
YAHUSHA die prys betaal het by Golgota dat dit nou nie meer sal saak maak
en dat ons nou kan sondig en oorleun naby die afgrond van die Hel net
omdat jy ‘n reddings gebed opgesê het nie. Moenie glo dat ons nou net kan
glo dat die Hemelse deure sal altyd vir ons oop wees nie.
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YHUH het vir Israel vertel deur Sy profesieë dat Hy weer sal terugkom vir Sy
bruid, daarom moet hulle weet om hulleself voor te berei en om hulle te reinig.
Met YHUH se koms sal die bokke van die skape en die werklike skape van die
skape geskei word (Sondag aanbidders en Sabbat houers). Dié wie se name in
die Boek van die Lam geskryf is, sal die Sabbatis wees. Wie op die Sondag
aanbid het, het die “satans dag” merk of die merk van die bees ontvang. Hulle sal
beslis nie by YHUH s’n getel word nie. Wil julle weet o Israel, wat julle uitsonder
om bruid van ons Skepper te kan wees? Luister met begeerte in julle harte en
kom na die Bruid. Kom in afsondering , wees lief vir Hom, wees gehoorsaam aan
Hom, wees bereid om jou te offer as bruid vir Hom, respekteer Hom in alles,
wees dapper en spreek die waarheid tot andere, dink aan die huwelik wat was en
wat weer gaan kom, ken dié VADER en ken YAHUSHA, doen die Sabbat en
Sabbatte. YAHUSHA het dit duidelik gesê in Matt. 12:8. Ek is julle rus, nie die
dag nie, maar die rus. Hy het baie gewaarsku dat sekeres nie in Sy rus kan inkom
nie, behalwe die wat Hy uitverkies het; die wat gedoen het wat Hy hulle beveel
het. YHUH is julle Lewe wat deur Sy eie vinger bevestig het op die twee steen
tablette wat Hy aan Moses oorhandig het op die berg Sinai. Die 4 de gebod sê Hy
tog duidelik: om op My (YHUH) Sabbat te rus en dit rein te hou. Ons Skepper
vra: Watter gedeelte van die Gebod verstaan julle nie. Rus in My, (YAHUSHA)
omdat My juk maklik is en My las lig is. Dit alles het met die skeppingsdag te
doen, maar die rus lê in My (YAHUSHA) Ek is dié dag soos julle ook van die
dag is.
Die dag begin Vrydag sonsondergang (12 uur) tot Saterdag sonsondergang (12
uur) (Lees die Pasga oor die tyd of die Kalender). Bruid van YHUH , wees op
julle knieë voor Hom. Bly rein en bly nederig. Bid dat julle waardig sal bly om Sy
bruid te wees oor wie so baie gesimboliseer word in die Skrifte op so baie plekke.

Sela
Dit moet vir jou as teken wees.
En dit moet vir jou as ‘n teken wees op jou hand (dade) en ‘n gedenkteken
tussen jou oë, (verstand) sodat die Wet van YHUH in jou mond mag wees. Ex.
13:9 Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik My Sabbatte
onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die
mense kan weet dat Ek YHUH is wat julle reinig. Ex. 31:13,17.:13 Tussen My en
die kinders van Israel is dit vir ewig ‘n teken; want in ses dae het YHUH die
hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom
verkwik :17 Lê dan hierdie woorde van My weg in julle hart en in julle siel, en
bind dit as ‘n teken op julle hand en laat dit as ‘n voorhoofband tussen julle oë
wees Deut. 11:18 sê vir hulle: Dit is wat YHUH gespreek het: Môre is dit
rusdag, ‘n rein Sabbat van YHUH. Wat julle wil bak, bak dit; en wat julle wil
kook, kook dit; en bêre vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre
toe.
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Ex. 16:23 Laat elkeen bly waar hy is; laat niemand op die sewende dag van
sy woonplek af weggaan nie. Ex. 16:29...die sewende dag is die Sabbat van
YHUH jou Skepper; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou
dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling
wat in jou poorte is nie. Ex. 20:10 En die kinders van Israel moet die
Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige
verbond. Ex. 31:16 Julle mag op die Sabbat geen vuur aansteek in enigeen
van julle woonplekke nie. Ex. 35:3 Ses dae lank kan werk gedoen word,
maar op die sewende dag is dit ‘n dag van volkome rus, ‘n rein vierdag;
géén werk mag julle doen nie dit is ‘n Sabbat van YHUH in al julle
woonplekke. Ex. 35:3 Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die
mensekind wat daaraan vashou; wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie
ontreinig nie, en sy hand terughou, dat dit geen kwaad doen nie.
Jes. 56:2 Julle moet My Sabbatte hou en My toevlugsoord ontsien.
Lev. 19:30 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, YHUH, is wat hulle
reinig. Eseg. 20:12 reinig My Sabbatte; en hulle sal ‘n teken wees tussen
My en julle, dat julle kan weet dat Ek YHUH julle Skepper is. Eseg. 20:20
YAHUSHA sê (ook) vir hulle: Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die
mens vir die Sabbat nie. Mark. 2:27 Die Seun van die mens is YAHUSHA
óók van die Sabbat. Luk. 6:5 YHUH sal teen jou stuur die vervloeking, die
verwarring en die bedreiging in alles waar jy jou hand aan slaan, wat jy
moet doen; totdat jy verdelg is en totdat jy gou tot niet gaan vanweë die
boosheid van jou handelinge, dat jy My verlaat het. Deut. 28:20 En al
hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou inhaal totdat jy
verdelg is, omdat jy nie geluister het na die stem van YHUH jou Skepper
om Sy gebooie en Sy insettinge wat Hy jou beveel het, te hou nie; en hulle
sal by jou ‘n teken en ‘n wonder wees, en by jou nageslag tot in ewigheid.
Deut. 28:46 priesters verkrag My Wet en ontreinig My reine dinge; tussen
rein en onrein maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein
en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir My
Sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig. Eseg. 22:26 As iemand die
dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang sal
hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van VADER wat
ongemeng ingeskink is in die beker van Sy toorn, en Hy sal gepynig word
met vuur en swawel voor die reine engele en voor die Lam. En die rook van
hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen
rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy
naam ontvang. Open. 14:9, 10, 11 (Hier kom die lydsaamheid van die reines
te pas; hier is hulle wat die gebooie van VADER en die geloof in YAHUSHA
bewaar. Open. 14:12) op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe:
Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die
gruwels van die aarde. Open. 17:5
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Hulle wagte is almal blind, hulle merk niks nie; hulle is almal stom honde
wat nie kan blaf nie; wat dromerig lê, lief is om te sluimer. Jes. 56:11 En die
honde is gulsig, hulle ken geen versadiging nie; en herders is hulle wat nie
weet om op te merk nie; almal loop hulle eie pad, elkeen na sy onregverdige
wins, almal saam. Jes. 56:12 Kom, sê hulle, laat ek wyn gaan haal, en laat
ons sterk drank drink, en die dag van môre sal wees soos vandag,
buitengewoon groot! Ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en
aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof
is oor die getuienis van YAHUSHA en oor die woord van VADER, en (A) die
wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en (B)die merk op hulle voorhoof
en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings
geregeer saam met dié Gesalfde die duisend jaar lank Open. 20:4.
Die Antichris het sy teken en dit is die Sondag; en YHUH se kinders het hulle
s’n ook ontvang, en dit is die Sabbat. Die wat nie kan koop en verkoop sonder
die inplanting van die mikroskyfie nie. Lev. 19:28 ; Eseg. 9:4 ; 1Pet. 4:17
(Lees: Visioene in die Skrifte, onder oor die Halaal teken).
Daar is 142 verse wat handel oor ‘n Sabbat, so ja dit is baie belangrik!!
Open. 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die
boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.
Gen.2:1-3.
Gen.26:5.

Skepper – YHUH seën, reinig en rus op die sewende dag.
Abraham het Sy verordeninge, gebooie, insettinge en wette
onderhou.
Ex.16:4-30
Die Sabbatsgebod – toets van gehoorsaamheid aan Sy wet.
Manna – 40 jaar.
Ex.20:8.
Die tien Gebooie. Gedenk die Sabbat, dat jy dit afsonder.
Ex.31:13,17. Dié Sabbat ‘n ewige teken tussen Skepper en Sy volk.
Neh.9:13,14. Op Sinai het Hy Sy afgesonderde Sabbat bekend gemaak.
Matt.5:17-19. Ek het nie gekom om die Wet te ontbind nie, maar om te
vervul.
Matt.19:17.
As jy in die lewe wil ingaan, onderhou die Gebooie.
1Joh.2:7.
Geen nuwe gebod – die ou gebod van die begin af.
1Joh.3:22.
Wat ons ook al bid ontvang ons omdat ons Sy Gebooie
bewaar.
1Joh.3:24.
Hy wat Sy Gebooie bewaar bly in Hom.
1Joh.5:2,3.
Hieraan weet ons dat ons die kinders van VADER liefhet:
wanneer ons Hom liefhet en Sy Gebooie bewaar. Want dit is
die liefde tot VADER, dat ons Sy Gebooie bewaar; en Sy
Gebooie is nie moeilik nie.
2Joh.1:6.
Dit is die liefde van VADER, dat ons wandel volgens Sy
Gebooie.
Open.12:17. Die draak vertoorn op diegene wat die Gebooie bewaar.
Open.22:14 Salig is die wat Sy Gebooie doen.
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Die uittog uit Egipte Ex. 12; Ex. 16:
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Ex. 12:2 Hierdie maand moet die
begin van julle maande wees;
...van die jaar wees.
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Ex. 16:1,2 ...op die 15 de dag van
die 2 de maand ..het die volk
gemurmureer.
16: 7 ..more vroeg (m.a.w. die
volgende dag die 16 de
is daar manna.)

Let mooi op hoe die Sabbat uitgewys word.
Die 15 de dag moes ‘n “Saterdag gewees het, want die dag voor die manna
geval het, het hulle gemurmureer. Die manna het vanaf die 16 de vir ses dae
geval, waarvan dit op die sesde dag 2 keer die daaglikse behoefte geval het vir
die Sabbat, want Sabbatdae het daar nie manna geval nie, m.a.w. “Saterdag”.
(Lees gerus Pasga of die Kalender oor die Sabbat en hoe laat dit begin).
As jy nou terug werk na die eerste maand, dan sal jy sien hoe al die feeste in
plek val. Soos uitgewys moet jy eers by die “manna” week uitkom en so kan jy
vorentoe en agtertoe met die maande tot jy die uittog jaar voleindig het.

