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                                Exodus 4:29-5:19 

Voor Moses die koning van Egipte genader het om vryheid 

te soek vir die kinders van Israel, het hy en sy broer, 

Aäron, met die onderdrukte leiers van Israel vergader. 

Tydens hierdie vergadering het Moses en Aäron hulle 

aangemoedig om hulself te wy aan die Here en vir hulle 

gesê dat God was op die punt om hulle te verlos uit 

slawerny met 'n sterke hand. Die Israeliete was sewe dae per 

week aan die werk vir die Egiptenare. Maar na hierdie 

samekoms met Moses, het hulle glo besluit om weer te rus 

elke sewende dag. Dit is die rede waarom die woedende 

Farao vir Moses en Aäron gesê het: “julle wil hulle laat 

ophou met hulle werk?” Exodus 5:5 (Die Hebreeuse woord 

vir "laat ophou" wat hier gebruik word is "Shabath." Dit 

beteken "om te laat sabbat hou."). Die kwaai koning het geweet dat hy drasties iets moet 

doen om hierdie nasie van slawe onder sy beheer te hou, so hy het besluit om hulle te 

verdrink met werk en so dan ook God en aanbidding uit hul gedagtes te neem. Hy het 

gesê: “Julle moet die volk geen strooi meer gee om bakstene te maak soos gister en 

eergister nie. Laat hulle self gaan en vir hulle strooi versamel. Maar die hoeveelheid 

bakstene wat hulle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan 

verminder nie; want hulle is lui.” Exodus 5:7-8.  

Soos in die dae van Moses, beplan God ook nou om groot dinge te doen vir Sy mense. 

Binnekort sal hulle gered wees van die slawerny van sonde en reis na die hemelse 

Kanaän. En weereens probeer God nou om die gedagtes van sy volk te draai na die 

belangrikheid van die Sabbatsrus. 

 

Lees elke Bybelvers en vul die oop spasies in. 

GEHEIME 
PROFESIE VAN 

DIE 

7. Bakstene sonder Strooi 
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1. Het God die Sabbat gegee net vir rus vir Israeliete?  

Markus 2:27  En Hy sê vir hulle: Die sabbat is 

gemaak vir die _________, nie die mens vir die 

sabbat nie.  

NOTA: Wanneer Jesus sê dat die Sabbat vir die mens 

gemaak is, beteken die woord "mens" al die "mensdom" - 

vir alle mense, vir alle tye, in alle plekke.                                                                                                                                                                                                         

  

2. Wanneer het God die Sabbat gevestig? 

Genesis 2:1, 3 So is dan ________ die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En 

God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy 

werk wat God geskape het deur dit te maak.  

NOTA: Die Sabbat is gevestig aan die einde van die skeppings-week. 

 

3. Watter dag van die week is die Sabbat? 

Genesis 2:2, 3  En God het op die ______________ dag sy werk voltooi wat Hy gemaak 

het, en op die ___________ dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die 

__________ dag geseën en dit geheilig,  

NOTA: Drie keer in Genesis 2 sê God vir ons dat Hy het die Sabbat gevestig op die sewende dag 

van die skeppings-week. Hy het dit ook "geheilig", wat beteken "eenkant sit vir heilige gebruik." 

God het die Sabbat as 'n tydperk van 24 uur uit tyd gemaak, want dit neem tyd om 'n ware 

liefdesverhouding met Jesus te ontwikkel. Die duiwel, soos Farao van Egipte, wil ons so besig 

hou met werk dat ons nie tyd het vir God nie. God het geweet hoe besig Sy eindtyd mense sou 

wees en daarom het Hy spesiaal 24uur per week opsy gesit vir gemeenskap met Sy mense. Hy 

het hierdie weeklikse afspraak met jou gemaak. Moenie vergeet om Hom te ontmoet nie! 

 

4. Hoe het God die belangrikheid van Sy heilige Sabbat gewys? 

Exodus 20:8-11 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit _______... Daarom het die HERE die 

sabbatdag geseën en dit geheilig.  

NOTA: Exodus 20:8-11 is die vierde gebod van God se wet. Deur die Sabbat een van Sy Tien 

Gebooie te maak, het Hy gewys hoe uiters belangrik dit is. Vers 10 noem dit “die sabbat van die 

Here jou God.” Net die vierde gebod begin met die woord "gedenk" en dui daarop dat God 

geweet het dat mense sal vergeet. Verbreking van God se Tien Gebooie is sonde (1 Joh. 3:4). 

Maar Jesus het gesterf om Sy volk van hulle sondes (wetteloosheid) te red (Mattheus 1:21).  
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5. Van watter twee kosbare dinge sê God is die Sabbat 'n teken?  

Exodus 31:17 Tussen My en die kinders van Israel is 

dit [die Sabbat] vir ewig ‘n teken; want in ses dae het 

die HERE die hemel en die aarde __________, maar 

op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik.  

Esegiël 20:12 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, die HERE, is wat hulle 

_________. 

NOTA: God sê die Sabbat is 'n teken, of merk, van Sy krag as Skepper en Verlosser. In 

Openbaring 14:6-14, gee God drie belangrike boodskappe om te “verkondig aan die bewoners 

van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke” Vers 6. Die eerste boodskap word 

gevind in vers 7: “Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; 

en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.” Hierdie 

uitnodiging om terug te keer na ware aanbidding kom uit die vierde gebod: “Want in ses dae het 

die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag 

het Hy gerus.” Exodus 20:11.   
 

 

6. Watter dag het Jesus heilig gehou? 

Lukas 4:16 Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy __________ was, 

gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.  

NOTA:  Jesus is ons voorbeeld (1 Petrus 2:21) in alles, insluitend om die Sabbat te onderhou, 

wat Sy gewoonte was. ‘n "Gewoonte" is iets wat mens gereeld doen. Christene moet wandel soos 

Hy gewandel het (1 Johannes 2:6).  

 

 

7. Wat was Paulus se gewoonte met betrekking tot die Sabbat? 

Handelinge 17:2 En volgens sy ___________ het Paulus na hulle gegaan en drie 

sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte 

Handelinge 18:4 En hy het elke _________ in die sinagoge gespreek en Jode sowel as 

Grieke oortuig.   

NOTA:  Dit was ook Paulus se gewoonte om die sewende-dag Sabbat heilig te hou. 

 

 



 
      www.amazingfacts.org 4 
 

8. Het die apostels ook met die heidene ontmoet op die Sabbat? 

Handelinge 13:42 En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die ___________ versoek 

dat daardie woorde op die volgende _________ tot hulle gespreek sou word.   

NOTA: Op 'n ander geleentheid het die dissipels ook op die Sabbat met 'n groep nie-Joodse 

vroue by 'n rivier ontmoet omdat die stad geen sinagoge gehad het nie (Handelinge 16:13). 
 

9. Was dit Jesus se plan dat Sy volk steeds die Sabbat sal hou nadat Hy vir 

hulle sondes gesterf het? 

Mattheus 24:20  En bid dat julle vlug nie in die winter of op die _________ mag 

plaasvind nie. 

NOTA: Jesus het hier die val van Jerusalem voorspel, wat Hy geweet het sou plaasvind in 70 nC 

(omtrent 40 jaar na Sy dood). Hy het voorgestel dat hulle bid dat hulle nie op die Sabbat hoef te 

vlug nie. Duidelik het Jesus verwag dat Sy mense die Sabbat heilig hou lank na Sy dood. 
 

10. Leer die Bybel dat God se eindtyd-mense 

ook Sy sewende dag Sabbat heilig sal hou?  

Openbaring 12:17 En die draak was vertoornd op die 

vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen 

haar ander nakomelinge wat die ___________ van 

God __________ en die getuienis van Jesus Christus 

hou. 

Openbaring 14:12  Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die 

__________ van God en die geloof in Jesus __________. 

Openbaring 22:14  Salig is die wat sy gebooie ________, sodat hulle reg kan hê op die 

boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. 

NOTA: Bogenoemde Skrif verwys duidelik na God se eindtyd-kerk, en elke gedeelte stel dit 

duidelik dat God se eindtyd-kerk al Sy gebooie sal bewaar, wat natuurlik die vierde gebod, die 

Sabbat, insluit. 

 

11. Sal ons eendag in die hemel die Sabbat hou? 

Jesaja 66:22, 23 Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my 

aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig 

wees. En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om 

te _________ voor my aangesig, sê die HERE.  
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NOTA: Die Bybel sê dat al die verlostes van al die eeue sal God se Sabbat saam in die hemel en 

op die nuwe aarde heilig hou. 

 

12. Kan ons seker wees dat die huidige sewende dag van die week (Saterdag) is 

dieselfde dag wat Jesus as Sabbat heilig gehou het? 

Lukas 23:54-24:1 En dit was die dag van voorbereiding [Vrydag], en die sabbat wou 

aanbreek… Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die _________ 

gerus volgens die gebod. En baie vroeg in die môre, op die _________ dag van die week, 

het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom     

NOTA: Jesus was gekruisig op Vrydag (voorbereidingsdag), 

die dag voor die Sabbat (Markus 15:42). Jesus het in die graf 

op die Sabbat volgens die gebod gerus (Lukas 23:56), dan 

staan Hy op, op die eerste dag-die dag ná die Sabbat (Markus 

16:1-6). Christene regoor die wêreld vier nog dié dag as Paas-

Sondag. Die Bybel toon duidelik dat die Sabbat was die dag 

ná Vrydag en die dag voor Sondag. Dit is maklik om daardie 

dag van die week op te spoor op enige kalender. (Sien aanvullings getiteld “Wat die woordeboek 

sê” en “Het die kalender nie verander nie?”) 
 

13. Laat God toe dat iemand Sy heilige dag mag verander? 

Spreuke 30:5-6 Elke woord van God is gelouter… Voeg by sy woorde ________ by nie, 

sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ‘n leuenaar openbaar word nie. 

NOTA: Net voor God die Tien Gebooie gegee het, soos beskryf in Deuteronomium 5, het Hy 

gewaarsku dat niemand moet "byvoeg" of " weglaat" nie (Deuteronomium 4:2). Inteendeel, hulle 

moes dit bewaar presies soos Hy dit aan hulle gegee het. God het Sy Sabbat geseën (Ex. 20:11), 

en wanneer Hy iets seën, is dit vir ewig geseënd (1 Kronieke 17:27). God sê, “Ek sal my verbond 

nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.” Psalm 89:35. Daar is 

mense wat erken het dat hulle God se heilige Sabbat na Sondag verander het. Maar God sal nooit 

mense se leringe aanvaar nie, want Hy het die Bybel as ons gids gegee. 

 

14. Wanneer begin en eindig die Sabbat? 

Levitikus 23:32 in die aand, van ______ tot ________, moet julle jul sabbat hou.  

Markus 1:32 En toe dit aand geword het en die _______ onder was, 

NOTA: Die Sabbat ure begin teen sononder Vrydag en eindig teen sononder Saterdag. 
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15. Watter dag word “die dag van die Here” genoem in Openbaring 1:10? 

Exodus 20:10 maar die sewende dag is die sabbat van die _________ jou God; 

Jesaja 58:13  As jy jou voet terughou van die sabbat—om nie jou sake op _____ heilige 

dag te doen nie 

Markus 2:28  Daarom is die Seun van die mens _______ ook van die sabbat. 

NOTA: In beide die Ou en Nuwe Testament noem God die Sabbat die dag van die Here. Hy 

beveel ook dat mense gewaarsku moet word teen die sonde van die vertrapping van God se 

Sabbat (Jesaja 58:1, 13). God verklaar dat Sy heilige Sabbat is vir alle mense (Jesaja 56: 2-7). 

Die Bybel verwys nooit na Sondag as die dag van die Here nie. Dit is slegs een van die ses 

werksdae van die week (Esegiël 46:1). Dit is al wat dit ooit was. 

 

16. Watter seën word belowe deur die Sabbatsgebod? 

Mattheus 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle ___ gee.   

Exodus 33:14 En Hy antwoord: Moet Ek _____ meegaan om jou die rusplek te verskaf? 

NOTA: Elkeen van die Tien Gebooie het 'n geestelike betekenis. Sommige wettiese Christene 

fokus net op die letter van die wet en verwaarloos die gees van die wet. Jesus wil hê dat ons albei 

moet hê om balans te kan handhaaf (Mattheus 5:21-22, 27-28). Die Bybel gebruik dikwels die 

term "rus" om te verwys na verlossing. Hebreërs 4:1, 4, 9-10, sê dat diegene wat werklik gelei is 

tot die “rus” van bekering en wat in Christus bly, sal die sewende-dag Sabbat hou as 'n simbool 

van die Christelike rus. 

 

 

 

Jou keuse  

Omdat Jesus die Sabbat gegee het as 'n teken van Sy krag 
om te skep en te heilig, wil jy graag begin om die seën te 
ontvang deur Sy heilige dag heilig te hou vir Sy eer? 

 

ANTWOORD: ___________________  
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Aanvulling   

Hierdie deel bevat nog inligting vir verdere studie.  

 

Wat die woordeboek sê 

Kyk na die volgende inskrywings in byna enige woordeboek, en let op wat jy sal vind: 

Saterdag (naamwoord) Die sewende en laaste dag van die week. Sewende-dag (byvoeglike) van 

die sewende dag (Saterdag). 

Sondag (naamwoord) Die eerste dag van die week. 

Eerste dag (naamwoord) Sondag. 

 

Het die kalender nie verander nie?        

    

Die kalender was eenkeer verander in Oktober 1582, maar dit het nie die weeklikse siklus 
verander nie. Tien datums was uitgelaat uit die kalender na Oktober 4, 1582. Wat Vrydag, 5 
Oktober, sou gewees het, het Vrydag, 15 Oktober, geword. 
Die diagram hieronder sal jou help om die verandering te visualiseer. Jy sal sien dat dit nie die 
orde van die dae van die week verander het nie.  

 

Oktober 1582 
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

 1 2 3 4 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

 


