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977. 
                                                  Die Sabbat / Shabbat 
 

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 / Shabbat: 
1) Aanbid ons nie alreeds op ‘n Shabbat nie (m.a.w. Sondag) 
2) Wie sê dat dit die regte dag is. 
3) Is dit nog nodig om ‘n Shabbat 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 (Yashar’EL) verewig (onbepaald) moes 
hou. Die 4 de gebod (Shabbat) 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 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). 
 

YAH het sekere tekens tussen Hom en ons daar gestel as uit kenning tussen 
al die ander nasies sodat hulle dit kan sien en ons Skepper kan respekteer.  
Yashar’EL is vuil in sy rebelsheid, ongehoorsaamheid en trots.  Die Shabbat 
opdragte moet respekteer word,  anders tree YAH se vier strafmaatreëls nl.: 
Droogte, Oorlog, Pes en die Dier (swart volkere).  
 

Ds., Prof. en Priesters verdraai YAH se gebooie en die volk  glo hulle 
leerstellings en luister nie na YAH se woorde. Hulle pas eerder by Ha satan 
se koninkryk aan (luister na sy bevele en ontvang sy lekkernye). Yashar’EL 
sit in kerke en luister na die leuens. Hulle is gehoorsaam aan hierdie bose 
geestelike leiers wat verskonings maak vir Wet-oortredinge. Hulle ontvang 
YAH se tiendes en eet Sy offerandes; Hulle tart YAH met hulle feeste; Hulle 
verdraai Sy kalender; Hulle neem YAH 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 YAH (Bruidegom) behoort nie tot Hom kan kom as hulle hulp nodig het 
nie.  
 
Dis net (Son) Sondag aanbidding, Kersfees; Paasfees; Mense regte; Vryheid 
Gelykheid en Broederskap.  Moenie glo wat mense jou leer “o” Yashar’EL 
wat sê: “Eenkeer gered, altyd gered”!  Omdat YAHUSHA die prys betaal het 
by Gólgota kan ons nou wette oortree en oorleun naby die afgrond van die 
Hel net omdat jy ‘n reddings gebed opgesê het nie! Moet asb. nie dink dat 
ons net kan “glo” en dat die Hemelse deur nou oop staan vir jou nadat jy ‘n 
gebed tot redding gedoen het (Matt.12:45).   
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YAH het vir Yashar’EL 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 YAH se koms sal die bokke van die skape en die werklike 
skape van die skape geskei word (Sondag aanbidders en Shabbat houers). 
Dié wie se name in die Boek van die Lam geskryf is, sal die Shabbat manne 
wees. Wie op ’n Sondag aanbid (Ha satans dag) het reeds die merk van die 
bees ontvang (Open.19:20; 20:4). Hulle sal beslis nie by YAH se kudde getel 
word nie.  
Wil julle weet o Yashar’EL, 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 SY Seun (YAHUSHA); Doen die Shabbat en 
Shabbatte.  
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. YAH 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 (YAH)  Shabbat 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 (Matt.11). 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 sewende dag skepping het Hy Hom 
verkwik daarom is ons as uitverkore ‘Syne’ Ex.31:17)   
  

Die dag begin Vrydag sonsondergang wat ‘12 uur’ is tot Saterdag 
sonsondergang 12 uur.  As jy nog nie by die 12 uur dag uitgekom het nie 
verbly ek my wel as jy nie meer ‘n Shabbat op ‘n “Sondag” hou nie (Lees die 
Pasga oor die tyd of die Kalender ).  Bruid van YAH , 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. 
        Bedink dit  
 
                         Kom ons kyk na “Dit moet vir jou as teken wees” 
 

In die Ou testament verbond staan: 
                                                  Deut. 11:18 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 Ex. 13:9  En dit moet vir jou 
as ‘n teken wees op jou hand en ‘n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet 
van die HERE YAH in jou mond mag wees; want deur ‘n sterke hand het 
die HERE YAH jou uit Egipte uitgelei. Lev. 19:30  Julle moet My Shabbatte 
(feeste) hou en My heiligdom toevlugsoord ontsien. Ek is die HERE YAH.  
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Eseg. 20:12  Daarby het Ek ook My Shabbatte (feeste) aan hulle gegee om 
‘n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE 
YAH, is wat hulle heilig afsonder. 20:20  En heilig sonder af My Shabbatte; 
(feeste) en hulle sal ‘n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat 
Ek die HERE YAH julle God Skepper is. 
Ex. 16:29  Kyk, omdat die HERE YAH julle die Shabbat gegee het, daarom 
gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar hy 
is; laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan nie. 
16:23..: Môre is dit rusdag, ‘n heilige afgesonderde Shabbat van die HERE 
YAH. 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. 35:3  Julle mag op 
die Shabbat geen vuur aansteek in enigeen van julle woonplekke nie. 20:10  
..; 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. 31:13...: Julle moet sekerlik My Shabbatte onderhou, want dit 
is ‘n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat 
Ek die HERE YAH is wat julle heilig afsonder. 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. 31:17  Tussen My en die kinders van 
Israel Yashar’EL is dit vir ewig ‘n teken; want in ses dae het die HERE YAH 
die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en 
Hom verkwik. Lev. 23:3; Jes. 56:2;  Eseg. 22:26 
  

Die Nuwe testament verbond: (Joh 5:9 -16; 7:22; 9:14-16)   
Matt. 12:1  In daardie tyd het J*sus YAHUSHA op die Shabbat deur die 
gesaaides geloop, en Sy dissipels het honger geword en are begin pluk en 
eet. :2  Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir Hom: Kyk, u dissipels 
doen wat nie geoorloof is om op die Shabbat te doen nie. :3  Maar Hy sê vir 
hulle: Het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie—toe hy en die wat 
saam met :4  hoe hy in die huis van God VADER gegaan en die toonbrode 
geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om 
te eet nie, maar net vir die priesters alleen? :5  Of het julle nie in die wet 
gelees dat die priesters op die Shabbat in die tempel die Shabbat ontheilig 
ontreinig en onskuldig is nie? :6  En Ek sê vir julle: Een wat groter is as die 
tempel, is hier. :7  Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil 
barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie 
veroordeel het nie; :8  want die Seun van die mens is Here Meester óók van 
die Shabbat.:9  En Hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge 
gekom. :10  En daar was ‘n man met ‘n verdorde hand, en hulle het Hom 
gevra en gesê: Is dit geoorloof om op die Shabbat gesond te maak? -sodat 
hulle Hom sou kan aankla.:11 Maar Hy sê vir hulle: Watter mens sal daar 
onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die Shabbat in ‘n sloot val, 
dit nie sal gryp en uithaal nie? :12  Hoeveel meer is ‘n mens dan nie werd as 
‘n skaap nie! So is dit dan geoorloof om op die Shabbat goed te doen.  
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Mense die Anti Nasaréners het sy teken en dit is die Sondag; en YAH se 
kinders het hulle sin ook ontvang en dit is die Sabbat / Shabbat. Daar is 142 
verse wat handel oor ‘n Shabbat; 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. Skepper – YAH seën, reinig en rus op die sewende dag. 
Gen.26:5. Abraham het Sy verordeninge, gebooie, insettinge en wette 

onderhou.  
Ex.16:4-30 Die Shabbat-gebod / toets van gehoorsaamheid aan Sy wet. 
                            Manna – 40 jaar. 
Ex.20:8. Die tien Gebooie. Gedenk die Shabbat, dat jy dit afsonder. 
Ex.31:13,17. Dié Shabbat ‘n ewige teken tussen Skepper en Sy volk. 
Neh.9:13,14. Op Sinai het Hy Sy afgesonderde Shabbat 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. 
      
Die wat twyfel oor watter dag die Shabbat wel op val, kyk ons na die uittog:  
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. Ex. 16:1..., 
op die vyftiende dag van die tweede maand ná hulle uittog uit 
Egipteland. :5  .. op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit 
dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel ( vir die Shabbat). 
                    Een (Abib)   Maand                Twee 
  
 S     M   D    W   D   V    S           S    M    D    W    D    V     S 
 1      2    3     4    5    6    7  1     2     3     4     5     6     7 
                             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         Manna week 
         30 
 

Let mooi op hoe die Shabbat uitgewys word. Die 15 de dag moes ‘n Shabbat / 
“Saterdag” gewees het, want die dag voor die manna geval het, het hulle 
gemurmureer.  
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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 Shabbat, want Shabbatdae het 
daar nie manna geval nie. 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 kalender voleindig het.  
 

Ns.: Kortliks wat Shabbat werklik beteken en wat doen ons op daardie dag: 
As ons na “Shabbat” in die Strong’s verwysing nommer H7673 ׁשבת  kyk wat 
shâbath (shaw-bath') is, moet ons die Hebreeuse taal ken en weet dat hulle 

klinkers invoeg om die Arameër se taal meer verstaanbaar te maak (of 
moeiliker as jy my vra). Die “a” is die klinker wat ‘’n toevoeging is en dus lyk 
die woord nou so: “shbth” waarvan die woord opgebreek kan word met in 
“sh” “b” ‘th” wat inderwaarheid net die 3 alefbet letters is van  ׁשבת  wat klink 
soos SBT (Shin, Bet en Tav). “Shab” “Bat” wat woord nommer H 7676 is wat 
Shabbath moet wees wat dus “Sab" ‘Bath” is in die King James Skrif. Nou die 
“Sab” beteken “ster” en die “Bath” beteken reiniging, skoonmaak, mediese 
versorging, behandeling en of dit is ‘’n kondisie waar die hele liggaam benat 
of bedek word met water. Aan die ander kant as ons na die antieke 
Hebreeuse mate kyk beteken “Bath/ Bat” ‘’n volume van 8 ½ galon of 32.17 
liter.  
Volgens die vertalers beteken “Shabbat” om te rus of te stop, maar as jy die 
woord opbreek soos hier bo beteken dit om gereinig en skoon te word. Dit 
moet gesien word dat gesond-wording op daardie dag plaasvind. YAHUSHA 
het al Sy mense genees op Shabbat dae. ‘YAH’ ‘U’ ‘SHA’ wat die Ster “Sab” of 
“Sha” is wat Losser beteken, het gekom en Sy uitverkore geleer en genees op 
“Bath” (Matt.5; Joh.5; 7; 9).    
Mense die Shabbat is ‘’n genesing tyd vlak waar die uitverkore reeds 
reiniging ontvang het by YAHUSHA. Dit is daar waar die skoonmaak moet 
plaasvind. Ons moet ons mense versorg en behandel op Shabbat dae sodat 
ons die voorreg bo alle voorregte het om in die 1000 jaar van vrede in te mag 
gaan. In die 1000 jaar sal ons as rein en skoon liggame benat en bedek word 
met rein water wat VADER deur SY Seun aan ons sal skenk tot die ewige 
lewe 
                   (Geboorte van bo en die ontvangs van SY Reine Gees). 
Nou kan ons Joh. 5:17  beter verstaan: En J*sus YAHUSHA het hulle 
geantwoord: My VADER werk tot nou toe, en Ek werk ook.  
Shabbat is ‘n gesin dag waarvan YAHUSHA baie met Sy dissipels gewandel 
het en basies die volk gaan ontmoet en sodoende genesing na hulle gebring. 
Hy het gees en vleeslike genesing vir die uitverkore gebring, want hulle is Sy 
Liggaam en so ook Sy Bloed. Gaan uit jou huis en waak uit jou slaap my volk. 
Ontmoet jou broer op YAHUSHA se dag, want die volk het jou as ‘n werktuig 
van VADER nodig.           Bedink dit 


