
Preek Jan Steyn Sondag 27 Julie 2014. 

Teks: Jeremia 17: 19-27 ( Eksodus 31: 12-17, Deuternomium 5:12-15 en Markus 2: 23-28) 

Tema: Sabbatsrus 

 

Inleiding: Hoe die Sabbat verstaan word deur Christene vandag: 

Ons het in ons drie Skrifgedeeltes uit die Ou Testament gesien hoe belangrik die sabbat vir die volk van die Here was. In 

Jeremia word die onderhouding van die sabbat selfs gestel as voorwaarde vir die Here se voortgaande seën en genade 

oor Sy volk. Die onderhouding van die sabbat sou met ander woorde bepaal of hulle in ballingskap sou gaan of nie. Maar 

is die sabbat vandag nog van toepassing vir kinders van die Here, vir ons wat as Sy kinders en kerk die volk van God 

vandag is? Hoe dink Christene oor die sabbat en hoe moet ons daaroor dink? 

Sommige Christene maak van die sabbat weer hierdie wet soos in die Ou Testament. Hulle hou die Joodse Sabbat soos 

die Jode dit hou van Vrydagaand sononder tot Saterdagaand sononder. Met die Joodse gebruike soos die ete aan die 

begin en einde daarvan en die ander Joodse gebede en handelinge wat daarmee saamgaan. Die ander uiterste is dat 

Christene voel die sabbat is glad nie meer van krag nie en die een dag van die week is maar dieselfde as al die ander.  Vir 

Paulus is die sabbat hierdie saak van geestelike vryheid: Ons lees sy siening daaroor in Romeine 14:5: "Vir die een is een 

dag belangriker as ander dae; vir ´n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees 

van sy opvatting. Die een wat ´n bepaalde dag op ´n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here".  

Die meeste Christene deur die eeue het die Joodse sabbat van die Saterdag vervang met ons Sondag. Trouens in 321 na 

Christus al, het keiser Konstantyn ´n wet uitgevaardig wat Sondag hierdie dag van rus in die ganse Romeinse ryk gemaak 

het. Konstantyn was natuurlik die keiser waaronder die Christendom die offisiële godsdiens van die Romeinse Ryk 

gemaak het.  Sondag, die eerste dag van die week, die dag waarop Christus opgestaan het, het nou ons sabbat geword. 

Daarom was baie van ons voorouers baie wetties oor hoe Sondag gevier is. Juis omdat hulle hierdie verband met die 

Joodse sabbat gesien het. Sondag se kos is in baie huise al Saterdagaand voorberei. Op Sondae moes jy glo nie iets soos 

naaldwerk gedoen het nie, want dan steek jy met daardie naald is God se oog, is geglo. Ek onthou hoe ek as kind dit 

gehaat het dat ons Sondae na die groot middagete net soos die grootmense  moes gaan slaap het. Sondae het dikwerls 

gevoel soos hierdie somber half depressing dag wat jy nie veronderstel was om eintlik te geniet nie of die goed te doen 

soos speel of swem wat vir jou lekker was nie. Sommige mense sien Sondae as hierdie dag van niksdoen nie. Jy bly by 

die huis en slaap baie en haal jou tv kyk in en bestel of gaan haal takeaway kos. Ander mense sien Sondae as hierdie dag 

wat jy juis weer goed moet gaan doen wat jy tot aksie moet oorgaan. Wat jy moet gaan rondry of by vriende moet gaan 

kuier. Hoeveel fietsrenne en trail runs en driekampe en ander sport is nie nou op Sondae nie. 

Oorsprong van die sabbat: 

Die gedagte van die sabbat, van ses dae werk en een dag rus kom al van voor die Joodse wet wat ons in Eksodus 20 of 

Deuternomium 5 gelees het in die tyd van Moses tot stand gekom het. Dit kom as´t ware al van die skepping al af. Ons 

lees in Eksodus 31 dat God hierdie ritme van ses dae werk en een dag rus ingestel het. Hy het in ses dae alles in die 

hemel en op die aarde geskape en die sewende dag het Hy gerus. Nie omdat Hy moeg was nie, maar om bietjie terug te 

staan en Hom te verbly of te verheug oor wat Hy die ander ses dae gemaak het. Daarom is die oorsprong van die sabbat 

een van vreugde- God se vreugde oor wat Hy gemaak het, ook sy vreugde oor Hy die mens gemaak het. Hoeveel anders 

is dit nie as die somber Sondae wat ons as kinders moes vier nie. 

Nog voor die volk van die Here die 10 gebooie in Eksodus 20 kry, is daar hierdie insident in Eksodus 16 waar die Here vir 

die volk manna uit die hemel gee. Hulle moes op die sesde dag ´n dubbele porsie van die manna optel omdat die 

sewende ´n rusdag was, ´n gewyde sabbat van die Here. Dus voor die gee van die tien gebooie is hierdie gedagte van ses 

dae werk en een dag rus al van krag in Israel. Met die totstandkoming van die Joodse wet of tien gebooie staan die 

sabbatswet sentraal en word die volk van die Here nou opgeroep om in navolging van God ook volgens Sy ritme te begin 

leef- ses dae werk en een dag rus. Dis verbasend hoe sterk baie Jode dit vandag nog onderhou. B and H is in Amerika die 



tweede grootse verskaffer van elektronika. In New York het hulle hierdie massiewe winkel bestuur deur Hasidiese Jode. 

Vrydagmiddag van vyfuur af begin hulle die mense uit die winkel uitkry. Want sesuur maak hulle toe vir die begin van 

hul Sabbat. Hulle is Saterdae toe- die dag van die week wat hulle verreweg die meeste geld kan maak, want dit is hulle 

Sabbat. 

Die totstandkoming van die sabbat in Eksodus het natuurlik ook sterk verband met die lewe van die volk van die Here in 

die slawehuis in Egipte. Die volk van die Here het na die tyd van Josef in Egipte beland. Na Josef se dood het die faraos 

hulle as slawe begin gebruik. En die faraos het eenvoudig geëis dat hulle elke dag van die week werk, sewe dae per 

week elke week. Dit was baie normaal dat dit van slawe verwag kon word. Nadat God Sy volk uit Egipte uit die slawerny 

bevry het kry hulle die 10 gebooie wat dit duidelik stel dat God hulle terugneem na die ritme wat Hy self met die 

skepping ingestel het- ses dae werk en een dag rus. Want slawe werk sewe dae per week- vry mense mag een dag rus.  

Hoekom was die sabbat so belangrik dat ons in Eksodus 31 lees dat mense wat die sabbat ontwy het doodgemaak moes 

word en dat mense wat gevang is dat hulle op die sabbat gewerk het van die volk afgesny moes word? Daar was twee 

tekens wat aangedui het dat mense aan die volk van God behoort het in die Ou Testament. Die een was die besnydenis- 

dit was die teken wat nie vir ander mense sigbaar wees nie. Die tweede was die sabbat- die ander volke het dikwels 

sewe dae per week gewerk.  

Die ritme van werk en rus is belangrik ook vandag: Sabbatsrus 

Christene vandag kan weet ons hoef nie Sabbatsviering as hierdie wet of godsdienstige plig soos die ou Jode aan te 

neem nie. As God se lewenspatroon by die skepping al was ses dae werk en een dag rus en ons is na Sy beeld gemaak, is 

hierdie ritme duidelik vir ons ook van krag. Ons kan nie altyd werk nie. God het ons nie as masjiene gemaak nie, maar as 

mense. Jy kan nie voltyds ´n adrenalien junkie wees nie. Iewers moet jy kan afskakel. Ons sukkel daarmee. As ons werk 

klaar is is dit faceboek of my selfoon. Ek het met ons besoek aan die wildtuin my verstom aan hoe baie gesinne geen 

kontak met mekaar het nie, want almal sit op hul eie selfoon of i-pad. Die kinders praat maar mammie text net- sy het 

geen saak met hul belewenis nie.  

Ek wil in plaas van die sabbat van die ou Jode in ons as Christene se lewens vandag praat van die beginsel van 

sabbatsrus. Ons het vandag meer as ooit sabbatsrus nodig in ons lewens. Baie mense vertel my eenvoudig: Jan, ek is te 

besig en te gejaagd. Vir baie van ons gaan die dag of tyd vir sabbatsrus eenvoudig op Sondae val. Die meeste van ons 

werk nie dan nie en die kinders het gewoonlik nie sport en buitemuurse dinge nie. 

 Wat kan ons doen in ons tyd van sabbatsrus- weer eens, die dag maak nie saak nie, die ritme van ses dae werk en een 

rus wel. Wat kan ons doen in ons tyd van sabbatsrus? Die Amerikaanse predikant Peter Scazzero lig vier dinge uit: 

1. Stop. Hou op om te doen en te produseer. Jy hou op om te doen wat jy gewoonlik doen want God is in beheer. 

Nie ek nie en nie jy nie. Hy is in beheer en Hy sal vir my sorg. Om sabbatsrus te neem in jou week is dus hierdie 

geloofsbelydenis dat ons nie God is nie en dat Hy God is en vir ons sal sorg. 

2. Rus. Het jy gehoor wat Jesus in Markus 2 sê? Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die 

sabbat nie. God het dit van die begin af bedoel dat die sabbat of in ons geval dan sabbatsrus hierdie gift, 

hierdie gawe of geskenk aan ons sal wees. Wat ons sal goed doen, ons sal verfris en herlaai en herstel. 

Waarvan mag ons rus in ons tyd van sabbatsrus? 

Van jou werk. 

Van gejaagdheid. 

Van multitasking. Los Sondae of in jou tyd van sabbatsrus jou selfoon en i-pad. Eet as gesin saam, speel met jou 

kinders. Kyk fliek saam of blaai deur familie foto-albums. 

Van bekommernis en angstigheid. Op Sondae of in my tyd van sabbatsrus gaan ek nie worry nie, want God is in 

beheer en Hy sal vir my sorg. Ons kan maar almal meer Psalm 95 vers 7 in ons harte vasmaak: Hy is ons God en 

ons is Sy volk, Sy kudde, Sy skape deur Sy hand versorg. Jy kan weet as jy Sondae gebruik om jou program vir die 

week te beplan gaan dit stres by jou laat oplaai. Doen liewer jou beplanning vir die week vroeg 

Maandagoggend. 



3. Verheug jou , maak dit hierdie dag een van blydskap. Dit is wat dit vir God by die skepping was. Iemand skryf: 

Sabbath time must lead to worship and celebration. Daarom vier ons ons sabbatstyd op Sondae nie op ons eie 

nie, maar saam met medegelowiges. Ons lees in Hebreers 4 van die sabbatsrus wat steeds wag vir die volk van 

God. DIt is die rus van deur Jesus in die regte verhouding tot God wees, dit is ook die rus van die ewige lewe. Ek 

rus hierdie een dag per week met blydskap en vreugde in my hart, want dit herinner my aan die rus en vrede 

wat ek by God het deur Jesus Christus en van die rus van die ewige lewe wat vir my wag by God. 

4. Dink aan wie God vir jou is en vir jou gedoen het. Contemplate God, skryf Peter Scazzero. Kyk Deuternomium 

5:14; Die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Die fokus is op God en wat Hy vir jou gedoen het. 

Christus Jesus in ons sabbatsrus: 

Ek het reeds aan die begin aangedui dat die sabbat nie meer vir ons as Christene van toepassing is soos vir die ou Jode 

as hierdie wet met baie vaste voorskrifte waaraan hulle moes voldoen nie. Paulus skryf hieroor in Kolossense 2:16: 

"Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie of dat julle die jaarlikse feeste 

of die nuwemaansfeeste of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom, die 

werklikheid is Christus". Daarom kan Jesus die aanspraak maak in Markus 2 dat Hy ook Here oor die sabbat is. Ray 

Steadman skryf ´n artikel wat ek die afgelope week gelees het met die titel: Jesus is our Sabbathrest. Daarom kan slegs 

Hy ons in Mattheus 11: 28 uitnooi.: "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is en Ek sal julle rus gee. Neem My 

juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed". As jy kind van 

God is en Jesus as jou Verlosser aangeneem en erken het, dan kan jy rus in die werk wat Iemand anders gedoen het. 

Daardie reddingswerk wat Hy vir jou aan die kruis gedoen het. Daarin kan jy rus. Jou plek voor God is deur Iemand 

anders vir jou verdien- deur Jesus! Rus daarin. Hou op spartel om vir jouself brownie points by God te verdien! Die prys 

is klaar betaal en jy is vry. Rus daarin. Verheug jou daarin. Veral miskien doelbewus in daardie tyd van die week wat jy 

sabbatsrus neem - Sondae of wanneer jy kan af wees. Daarmee erken jy dat jy nie Here van jou eie lewe en lot is nie. Dat 

jou lewe ten diepste in die hande van Iemand anders en Iemand groter is. Dat ek kan rus in wat Hy vir my gedoen het en 

omdat Hy Here van my lewe is, Hy vir my verantwoordelikheid geneem het. 

Slot: 

Ons kultuur is baie beïndruk met mense wat altyd werk en altyd besig is en lyk of hulle nie rus en herstel nodig het nie. 

Die skade aan jou siel van onbeperk so te wil leef dink ek is onberekenbaar. Ek dink ons is soms in terme van hoe ons 

lewe terug by die steengroewe van Egipte waar die faraos die Israeliete gedwing het om sewe dae per week stene te 

maak en hulle was altyd agter by die kwotas wat hulle moes maak. Dit beskryf so mooi ons modern samelewing en 

kultuur. As jy regtig die mense om jou wil liefhê of graag beter wil liefhê, leer om stadiger te leef en soms sabbatsrus te 

neem. Hoekom kla kinders my pa of ma is altyd moeg en altyd geïrriteerd en lyk altyd half kwaad? As jy ´n diep 

verhouding met God begeer moet jy stadiger leef- ons hoor God moeilik met al die geraas in ons lewens en terwyl jy 

altyd jaag en jaag en jaag. Maak elke dag ook iewers hierdie stukkie sabbatsrus waar jy net eenvoudig van Hom kan 

bewus raak en jou dag en jou lewe en sy uitdagings met Hom kan deel en net weer vol kan raak van Sy krag en Sy vrede. 

Iemand skryf so mooi: God het ons human beings gemaak en nie human doings nie. Hy leer ons om te werk en te rus in 

Sy patroon met die skepping- ses dae werk en een dag rus. Hy het ons na Sy beeld gemaak. Dorothy Bass beskryf dit baie 

raak: "The human pattern of six days of work and one day of rest follows God´s pattern as creator; God´s people are 

to rest one day because God did. In both work and rest, human beings are made in the image of God". Jy is nie 

gemaak om altyd te hardloop nie en om nooit af te skakel nie. 

Gun jouself sabbatsrus en gun die mense om jou sabbatsrus. Gaan lees Deuternomium 5 vers 12: Ook nie die man of 

vrou wat vir jou werk moes op die sabbat gewerk het nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. En hoor mooi- 

sabbatsrus is nie hierdie nuwe wet of verpligting nie- dis hierdie geskenk wat God na ons elkeen toe uithou. Want Hy 

het ons na Sy beeld gemaak om te werk- en te rus. Dis verseker teen die kultuur van ons dag- counter cultural is die 

Engelse term. Maar om nie altyd te werk en te jaag nie is teken dat ons aan God behoort. Die sabbatsrus wat ek neem is 

getuienis dat ek nie in beheer van my eie lewe is nie en maar vir myself verantwoordelik is nie. Dat God ten diepste in 

beheer is en vir my sorg. Ek kan rus. In my sabbatrus kan ek my verheug en bly wees oor hoe lief God my het. Peter 

Scazzero skryf die sabbatsrus wat hy as besige predikant in Amerika een dag per week neem is soos hierdie woestyn of 



oase waar Hy opnuut vir God kan ontmoet. Hy haal iemand aan wat hierdie waarheid deel: "No man can live in the 

marketplace who also does not live in the desert". Die woestyn van sabbatsrus is nie hierdie plek waar jy vergaan van 

die dors en honger nie. Maar hierdie plek en ruimte waar jy weer verkwik kan word en vol word sodat jy weer sinvoller 

en kreatiewer kan gaan werk. Dis een van die waarste goed wat ek hierdie week geleer het: Sabbath rest protects work. 

It protects us. Dit laat ons ten minste een dag per week onthou- gewoonlik in die erediens saam met wie ek kan lewe en 

staan. Ek is deel van hierdie gemeenskap van gelowiges. Dit laat ons ten minste een dag per week onthou in Wie se 

hande my lewe ten diepste is. 

Amen. 


