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969.   
          Hoekom ek Shabbat hou vanaf 12 uur en nie 6 uur sononder nie.  
 

Kom ons kyk eers wat in die Skrifte (Geskiedenis boek) staan oor die saak.  
Lev. 6:9  Gee bevel aan Aäron en sy seuns en sê: Dit is die Wet van die 
brandoffer: Dit, die brandoffer, moet op sy vuurherd op die altaar die hele 
nag lank tot die môre toe bly, en die altaarvuur moet daardeur aan die 
brand gehou word, m.a.w. die offer is lank voor donker in gereedheid gekry. 
  

Ex. 31:16  En die kinders van Israel Yashar’EL moet die Shabbat onderhou 
deur die Shabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond. Hoe vier die 
wat die Shabbat na sononder hou? Om deur die nag te vier of eers die 
volgende klein gedeelte van die dag?   
Lev.  23:32  ‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul 
verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van aand tot 
aand, moet julle jul Shabbat hou. Lees mooi wat hier staan: “van aand tot 
aand” Ons is mos kinders van die lig waarom sal ons dan deur die nag saam 
met die Jode die maan wil dophou en rondom ‘n vuur verkeer om die 
Shabbat te vier en te vereer? Van 12 nm tot 12 nm is ‘n volle dag, dan kan jy 
die “dag” (6 uur aand is en 6 uur more) eer en onderhou, maar nie van 6 of 
12 uur in die nag nie! 
Neh. 13:19  En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Shabbat 
donker was, het ek gesê dat die deure gesluit moes word; en ek het gesê dat 
hulle dit nie mag oopmaak tot ná die Shabbat nie, en van my mense het ek 
by die poorte aangestel: geen vrag het op die Shabbatdag mag inkom nie. 
:20  Toe het die koopmans en handelaars in allerhande koopware ‘n paar 
keer buitekant Jerusalem vernag. :21  Maar ek het hulle gewaarsku en vir 
hulle gesê: Waarom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal 
ek die hand aan julle slaan. Van dié tyd af het hulle nie meer op die Shabbat 
gekom nie. Die KJ. Skrif sê dit duidelik “began to be dark” m.a.w. dat die 
poorte se skaduwee begin geval het toe word die deur toegemaak, nie dat die 
son onder gegaan het nie! As die son sak word alles mos donker nie net die 
poort nie. 12 Uur in die dag is die son in die middel van die dag dan is daar 
geen skaduwee behalwe onder die muur waar die deur is, m.a.w. net voor 12 
uur die middag word die deure gesluit.   
Jes. 66:23  En elke maand op die nuwemaan nuwe maand en elke week op 
die Shabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor My aangesig, sê YAH.  
In die oorspronklike Hebreeuse Skrif staan duidelik “maand” mense nie 
mane nie, dit is Ha satans poot wat dit in ons Skrifte in gesit het. Ons is nie 
met die maan gepla nie. Ons aanbid deur die dag en slaap in die nag, m.a.w. 
op elke nuwe Seisoen vernuwing wat elke derde maand is.   
 

Amos. 8:1  Dít het YAH ons Skepper my laat sien—kyk, daar was ‘n mandjie 
met somervrugte.  8:2  En HY sê: Wat sien jy, Amos? En ek antwoord: ‘n 
Mandjie met somervrugte. Toe sê YAH vir my: Die einde het vir MY volk 
Israel Yashar’EL gekom; Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. 
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Amos. 8:3  En die liedere van die paleis sal in dié dag weeklaag, spreek 
YAH van die leërskare: ‘n menigte lyke; hulle gooi dit oral neer. Stilte! 8:4  
Hoor dit, julle wat die behoeftige vertrap en daarop uit is om die 
ootmoediges van die land uit te roei.  8:5  Deur te sê: Wanneer is die 
nuwemaan nuwe maand verby, sodat ons koring kan verkoop, en die 
Shabbat, sodat ons die graanskuur kan oopsluit—om die efa te verklein en 
die sikkel te vergroot en bedrieglik te handel met ‘n valse weegskaal.  8:6  
Om die armes vir geld te koop en die behoeftige vir ‘n paar skoene; ook die 
afval van die koring sal ons verkoop. Weereens die maand kwessie; 
koringoes is Mei maand wat die derde maand op die Skrif kalender is wat die 
Seisoen vernuwing is en as hulle die graanskure wil oopmaak moet tog 
gedurende die dag wees en nie deur die nag nie! 
Mark. 6:1  En HY het daarvandaan weggegaan en in SY vaderstad gekom, 
en SY dissipels het HOM gevolg.  6:2  En toe dit Shabbat geword het, begin 
Hy in die sinagoge te leer, en baie wat Hom gehoor het, was verslae en sê: 
Waar kry Hy hierdie dinge vandaan, en watter wysheid is aan Hom gegee, 
dat ook sulke kragte deur Sy hande plaasvind?  Lees julle wat ek lees: “En 
toe dit Shabbat geword het” toe begin YAHUSHA die mense leer wat 
definitief deur die dag moes gewees het, nie sononder toe dit nag begin te 
word nie!   
Mark. 16:1  En toe die Shabbat verby was, het Maria Magdaléna en Maria, 
die moeder van Jakobus, en Salóme speserye gekoop om Hom te gaan salf. 
16:2  En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle 
by die graf. Hoor mooi wat gedoen word: “toe die Shabbat verby was” gaan 
hulle toe om speserye te gaan koop, m.a.w. gedurende die dag (na 12 nm)  
het hulle gegaan en definitief nie toe die son sak of middernag nie! Vroeg die 
volgende dag wat reeds begin het toe hulle uitgegaan het om te gaan koop 
het na Shabbat.   
Luk 6:1  En op die tweede eerste Shabbat het Hy deur die gesaaides geloop, 
en sy dissipels het die are gepluk en met hulle hande uitgevrywe en geëet. 
As hierdie vers jou nie gaan help nie, is dit nie vir jou nie; Die dag word in 
twee gedeel nl.: ligdag en donker nag, maar YAH het gesê: “en dit was aand 
en dit was more”, m.a.w. die ligdag gedeelte is in twee gedeel. Jy kry die 
eerste gedeelte vanaf 12 uur tot sononder en die tweede gedeelte vanaf sonop 
tot 12 uur, m.a.w.  “die tweede eerste Shabbat”  is die laaste gedeelte van die 
Shabbat wat die gedeelte is van sonop tot 12 uur. Die ‘aand’ gedeelte van 
YAH se skeppingswoorde was reeds verby en hulle was reeds in die tweede 
gedeelte van die skeppings dag.   
 

Joh 19:30  En toe YAHUSHA die asyn geneem het, sê HY: Dit is volbring! 
En HY het SY hoof gebuig en die gees gegee. 19:31  En dat die liggame nie 
op die Shabbat aan die folterpaal  sou bly nie, aangesien dit die 
voorbereiding was—want die dag van daardie Shabbat was groot—het die  
Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.  
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 YAHUSHA is gefolter en sterf om 12 uur Woensdag.  
 Kyk na die uitwys hieronder.  
 

    1   2   3   4 dag   5   6   7 
Son Maan Dins Woen Don Vry Sat 
                             YAHUSHA sterf 12 uur  
          Aand.      Aand.      Aand       
   11   12   13 14 15 16 17    Die 15 de dag soos alle  
              dae begin die vorige  
   12   13   14 15 16 17 18    dag, m.a.w. om 12h00  
      More.      More.     More             die 14 de begin die 15 de 
 
Nou watse sodanige voorbereiding was dit wat die Jode op ‘n Woensdag / 
Donderdag wou hou!!?   
 ‘n “Son” dag verdeel die dag tussen lig en donkerte, m.a.w. sonskyn eindig 
by donkerte van die aand en dit begin weer na ‘n nag eindiging as oggend 
intree. Donkerte of nag is net die afwesigheid van sonlig, tog maak dit deel 
van ‘n 24 uur dag. As jy ‘n 24 uur dag wil bepaal is sonsondergang of opkoms 
nie goed nie, wat dit verskil voortdurend [veral gedurende die Seisoene en 
so ook die ligging van gebied, want party plekke is laer of hoër geleë 
volgens seespieël].  So kan die maan ook nie gebruik word nie, want die 
maan verskil in opkoms, grote en is partymaal nie daar nie. Sy siklus is 
28/29 dae waarvan daar 30/31 dae in ‘n maand is. 12 Uur gedurende die dag 
[lig] is 12 uur reg rondom die aarde, wat presies die middelpunt is. Enige son 
horlosie sal daardie middelpunt uitwys dat daar geen skaduwee reg rondom 
sy wyser is nie.  

Hier onder word die son in seisoene geplaas oor die aarde.  
 

 
   

                         Koepel                       S 
                           Noord 
Hemel                                           Ewening                                                   
                 O                 W 
Wes                                                 Oos                                                   
              Maan                                Son           W                           O                                                                         
                       Aarde                             Seisoene S                                                   S 
                         O                          W 
Suid                                                      Suid                                                                
                                                                                              W                 O                                  
Keerkringe         Suid         Ewenaar 
              S 
     
                
 

 N    
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Ons weet die aarde staan stil, en die son is so geplaas om die bewegingslyn op 
die aarde uit te wys. Om die middelpunt van ‘n 24 uur dag uit te wys moet 12 uur 
middernag of 12 uur middag wees, want die 00 h 00 is die bepaling wanneer die 
dag of tyd werklik begin (Daar was ‘n internasionale meridiaan konvensie in 
1884 Washington {VSA} gehou en het besluit dat hulle {soos die wêreld} gaan 
werk volgens die tyd van Greenwich Meridiaan Time Engeland (GMT) Soos 
ons in die weermag dit sou sê: Zulu 00h00). 
      

Net tot inligting; In die Skrif tydperk het hulle in grade gewerk (nie met ure 
nie), dus met ‘n skaduwee wat deur die son veroorsaak was. Ha satan wat 
altyd die teenoorgestelde wil wees wat die gedraaide 12 uur dag na 12 nag 
draai. Kyk gerus na die 24 uur horlosie hier onder.   
YAHUSHA sterf na 12 uur en staan weer op om 12 uur. (1)Duisternis van 3 
ure het ingetree na YAHUSHA  gesterf het. (2)Die seker maak of hy wel 
gesterf het. (3)Die afhaal van die folterpaal. (4)Die balseming deur 
Nikodémus en die ryk man. (5)Die neerlê in die graf. (6)Die seël van die graf. 
Dit sê vir my dat dit wel 12 uur moes wees om al daardie in te kan pas.               

            12 

  More                0                       Aand 
                           24               
              

   21    3       
         
        
 

       

6  18               6   6 
 

 
 
        

   15               9 
 

 12   

12  
 

Die tydwyser begin op “O” bo aan die horlosie, m.a.w. na 12 uur [12 h 00] 
wanneer die middag begin.  

1) Van 12 uur tot 6 uur gee dit vir jou 6 ure [Aand, wat lig is].  
2) Van 6 uur die aand tot 6 uur die more gee dit vir jou 12 ure [Nag]. 
3) Van 6 uur tot 12 uur gee dit vir jou 6 ure [More, wat lig is].  
 

6 ure + 6 ure = 12 ure Lig, en 12 ure Nag wat vir jou ‘n 24 ure dag gee.   
        Lig        Lig             Donker 

2 3 

1 
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En dit was Aand en dit was Môre die eerste dag, en YAH het gesê: “dit was 
goed”.  Mense jou Shabbat begin om 12 uur Vrydag tot 12 uur Saterdag. Ons 
is kinders van die lig en nie van die nag nie! Kinders van die nag (Jode) doen 
die Shabbat van sononder tot sononder. Daarom werk hulle met die maan 
wat in die nag is i.p.v. lig. Dit is hulle instelling nie ons sin nie!   
Kyk na jou Moslems hulle weet wanneer die dag begin. Ons het ons Sede 
wyser verloor, nie hulle nie!    
Om die Shabbat ook uit te wys, kyk gerus na die Skrif gedeelte.  
Ex. 12:2  Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit 
moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. 12:3  Spreek tot 
die hele vergadering van Israel Yashar’EL en sê: Op die tiende van hierdie 
maand moet hulle elkeen ‘n lam neem volgens die families, ‘n lam vir ‘n 
huisgesin.  
 Ex. 16:1  Toe hulle van Elim af wegtrek, het die hele vergadering van die 
kinders van Israel Yashar’EL in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en 
Sinai lê, op die vyftiende dag van die tweede maand ná hulle uittog uit 
Egipte land.  
16:7  En môre vroeg, dan sal julle die lofwaardigheid van YAH sien, omdat 
HY julle murmureringe teen YAH gehoor het—want wat is ons, dat julle 
teen ons murmureer?   

         Die Egiptiese uittog / Uittogkalender 
   1       2    
S M D W D V S S M D W D V S 
    1 2 3       1 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 

       30       
                        
 

Daar staan nie in die King James of in die oorspronklike Hebreeuse Skrifte 
“En môre vroeg” nie, daar staan : Julle diere (skape of vee) in die oggend sal 
julle..., m.a.w. nie die volgende dag se môre nie, maar wel die tweede deel 
van die Shabbat wat in die oggend begin (Luk. 6:1). 
 

1 Kon.8:66 op die agste dag van die fees moes hulle huis toe reis!! Hoe kan 
hulle terugreis as die eerste en die laaste dag ‘n Shabbat is? Na 12 die 
middag.  
 

Ns.: Baie het oor gegaan na die Saterdag Shabbat, weg van Sondag Shabbat, 
waarvan ek my in verbly. Wat sy kop nou duidelik tussen die uitverkore 
uitsteek is die sogenaamde Messiaanse Jode (Ha satan).  Hulle bring baie 
van hulle gewoontes (al van Babilon af ) met hulle saam, daarom YAHUSHA 
se uitwysing as addergeslag. Soos bv. “Aand en Môre” wat ‘n “Dag” is. 
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M.a.w. ons Skepper het geskep in die “Dag” (nie dat Hy nie in die nag kan 
skep nie). Daarom sê Hy duidelik “en dit was aand en môre die eerste “DAG” 
nie nag nie. ‘n Dag het 12 ure soos ons almal weet, maar ons Skepper het dit 
verdeel soos Hy wou en nie soos die “Jode” wil nie. 
 
Die invloed van die Jode se geloof is hard aan die werk onder ons volk en 
daarom moet ons dit so gou moontlik raaksien.  
Weet jy dat die Islamiete {Ismael} ‘n dag hou wat 12 uur begin. Hoekom? 
Omdat hulle Talmoed en geloof nie so aan gekrap was soos ons sin nie. Die 
Jode leef van die stof (Adamiet) en wil ons assimileer. Die Ismael geslag is 
tog afstammelinge van Abraham waarvan YAHUSHA gesê het dat die Jode 
die afstammelinge is van Ha satan. Ek probeer nie die Ismael geslag goed 
praat nie, maar hulle uitwys dat hulle vanaf Abraham (as pa en leermeester) 
meer van ons voorvaders af sal weet as die Jode (Mal.1:11 Die heidene eer en 
gebruik die Naam van VADER).  
    

Dag is lig en daardie ligdag is opgebreek deur ons Skepper in twee. Vat bv. 
die vierde dag skepping nl.: Hy skep eerstens die sterre (dien as tekens sowel 
vir vaste tye...), toe die son op dieselfde dag wat hulle verskyning moet maak 
(reg voor Hom). Daarna gee Hy vir daardie skepping opdragte. Die son en 
die sterre mag nie (kan nie) deur die dag saam verskyn nie, want ons 
Skepper het hulle ‘n bevel gegee soos Hy die waters van die see teenoor die 
sand opdragte gegee het. Die skeppings dae kan nie direk vergelyk word met 
normale sonskyn dae nie, want ons het die son wat eers op die 4 de dag 
geskep was met ‘n 24 uur siklus. 
 

Ons wat werksaam is (as jy werk toe gaan) gedurende ‘n sonskyndag sê 
gewoonlik die dag het begin toe die son opgekom het en dat die dag verby is 
as die son ondergaan, m.a.w. dit het niks te doen met “aand en môre” nie. 
Die Jode sê as die son sak, begin en sluit die dag, m.a.w. dit het niks te doen 
met ”aand en môre” nie. Die kalenderdag wat ons tans gebruik (militêre 
dag) sê 12 uur nag. So ieder en elk van die groepe verdeel ‘n 24 uur dag op, 
en dit het nie te doen met “aand en môre” nie. Volgens die Skrif verwysings 
wat ek gegee het is daar ‘n onderskeid tussen ‘aand en môre”, m.a.w. 12 uur 
daglig (middag/Midday/Middle van die dag) 6 ure oggend en 6 ure aand. 
 

Die ruglyn wat daar gestel was deur ons Skepper is kort-kort verduister deur 
Ha satan waarvan ons Skepper dit weer herstel het met die uittog van 
Egipte. Lees gerus Ex. 12 en 13 oor die uittog. Ex.12: 41,42 en 51, lees ons van 
dieselfde dag waarvan die volgende dag hulle uittog was [15 de Abib Ex.13:4] 
 
Weereens noem ek dat die gedeelte gaan om die addergeslag uit te wys. Om 
by dit uit te kom vat baie studiewerk. Doen gerus studie rondom die vraag-
stuk en sien Ha satans poot raak.    
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Vir die interessante: 
Saterdae werk die meerderheid tot 12 uur. Hoekom? Sondae speel hulle eers 
na 12 rugby of sokker. Hoekom? Die Moslems aanbid om 12 uur op ‘n 
Vrydag. Hoekom? Ons in Suid Afrika het die afgelope 30 jaar begin weg 
beweeg van ‘n Sondag af na ‘n Saterdag (wat myns insiens reg was). Ek glo 
daar is niemand in Suid Afrika (wêreld) wat nie weet dat ‘n Sondag 
aanbidding strydend is met ‘n Saterdag aanbidding nie. Dus het die Saterdag 
(sewende dag) ‘n baie groot hoeveelheid mense getrek (want hulle wil reg 
doen). Nou sit ons met ‘n geweldige klomp wat oorgeloop het na die 
Sewedaags Adventiste en ander gelowe wat op ‘n Saterdag aanbid. 
Ons probleem is dat die volk (soos in Elia se tyd) die sogenaamde geestelike 
leiers volg, want hulle ‘ken’ mos die Skrif (kamma) . 
Die begin van baie se afvalligheid lê in Hindoeïsme en die Jodedom. Daar is 
nie een geloof op aarde wat beïnvloed is deur Hindoeïsme nie. Die Jode wat 
baie by die heiden gesteel het, het die wêreld daarmee getower. Soos ons 
weet sit ons in die Engelse taal met 55 verskillende Skrifte, 38 duisend oor 
die aarde en ons hier in Suid Afrika met 4 (waarvan daar ‘n 5 de op pad is). 
Hoekom sal jy vra? Want die uitverkore Adamiet is die stof van die aarde. 
 
Onthou ek gee ‘n openbaring uit die Skrif, nie dat julle dit moet volg nie, 
maar eerder dat julle dit moet naslaan en kyk of dit so is, en dan dit volg. 
Ps. 81:4 Blaas die basuin op nuwemaan, op volmaan vir ons feesdag. 
Onmiddellik dink ‘n mens dat jy in die ‘nag’ ramshoring moet blaas, wat nie 
so is nie. In die KJV staan: “in the new moon” en die Amp: at the New 
Moon.  As jy “at the” lees dan blaas jy in die nag na die maan, maar as jy “in 
the” lees beteken dit dat dit in die maand wanneer die maan vol is. Nou lees 
ons bv. in Pro 7:20  ...He will come home at the full moon. 
Spr. 7:20  ..., teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Niemand het 
gereis deur die nag in daardie dae nie en dus moet dit ‘n sonskyn dag wees 
van ‘n volmaan nag, m.a.w. ‘n 24 uur dag het ‘n Son en ‘n Maan siklus.  
 

Ons wat kinders van die dag is moet die “ramshoring” gedurende die dag 
blaas nie in die nag nie. Die Jode se dag en aanbidding begin by die maan 
wanneer die son weg is, maar die kinders van die lig sin is wanneer die Son 
opkom tot wanneer die Son ondergaan.  
  

Slaan gerus die gedeeltes in die Skrif na of kry my traktaat “Pasga” oor die 
onderwerpe: Die 7 keer van Josua se staptog rondom Jerigo, YAHUSHA se 
foltering, Die feeste, Agas se sonwyser, Wanneer is die 9 de uur, Pasga = 
Nissan of Abib. Dat ons dag wel die vorige dag begin, Lev.6:9; Ex.31:16; 
Lev.23:32; Neh.13:19-21; Jes.66:23; Amos.8:1-6; Mark.6:1; 16:1,2; Luk.6:1; 
Joh.19:30,31 Bedink al die data, want ek en my huis ‘doen’ die Shabbat van 
12 uur Vrydag tot 12 uur Saterdag. Dit is wonderlik om met openbaringe 
VADER te dien en te wandel met Sy Seun YAH – SHA  {YAHUSHA}  
        Bedink dit 


