
     Sabbatdag of Sondag? 
                                   Die Vierde gebod van die Tien Gebooie!   Maandag 23 Augustus 2021 

Lees:  Ex 20:8-11;  Deut 5:12-15;  Jes 58:13,14;  Mark 2:23-27; Kol 2:16,17 
Deut 5:14-15   

“12  Jy moet die sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel   
        het.  
13  Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,  
14  maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie,  
     nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie    
     of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy.  
15  Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot  
     krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die  
     sabbatdag te onderhou.” 
 

Ex 20:11 
11  “Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see  
       en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde  
       rusdag geheilig.” 
 

Mark 2:23-28 
23  Eenkeer toe Jesus op 'n sabbatdag tussen gesaaides deur loop, het sy dissipels so in die loop are begin 
afpluk.  
24  Die Fariseërs sê toe vir Hom: “Kyk daar! Waarom doen hulle iets wat nie op die sabbatdag gedoen 
mag word nie?”  
25  Hy sê vir hulle: “Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne nie kos gehad 
het nie en honger gekry het?  
26  Hy het in die tyd van die hoëpriester Abjatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood 
geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee.”  
27  Jesus het verder vir hulle gesê: “Die sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die 
sabbatdag nie.  
28  Daarom is die Seun van die mens Here óók oor die sabbat.”  

 
Kol 2:16,17 

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 nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie.  
17  Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus. 
 
 
Die vierde gebod is vir baie christene baie moeilik om te verstaan omrede: 

• In die Ou Testament, staan daar pertinent dat die Sabbatdag onderhou moet word. 
• Sabbatdag was die sewende dag vir die week, m.a.w. Saterdag, die dag waarop God ook 

gerus het van die skeppingswerk. 
• Die Fariseërs het die dag begin eer, i.p.v. vir God.  Hulle het oor die 630 afgeleide wette 

gemaak hoe Sabbatdag onderhou moes word.   Die Sabbatdag is deur hulle 
“veruitwendig”   ‘n Voorbeeld van hierdie afgeleide wette van die Fariseërs was dat jy 



nie op die Sabbatdag  met ‘n stoel onder ‘n koelteboom sit nie, want as jy agter die 
skaduwee aanskuif, maak die stoel vore in die grond (m.a.w. jy ploeg met die stoel)  
en….jy mag nie op die sabbat ploeg nie.   En daaroor het Paulus duidelik geskryf dat 
niemand aan ons moet voorskryf hoe ons die Sabbat moet vier nie.  Kol 2:16 

• In die Nuwe Testement, het Jesus egter op die Sabbatdag, noodsaaklike werk gedoen: 
o Hy  het siekes genees.  (Mat 12:10) 
o Hy het koringare gepluk en geëet.   (Mark 2:23,24) 
o Hy en sy dissipels het gereis op Sabbatdag. 

• Christus was op die sabbat in die graf.  Hy is begrawe net voor die aanvang van die 
sabbat, maw net voor Sonsondergang, Vrydagmiddag. (Luk 23:54)   

• Op die eerste dag van die week het Jesus egter opgestaan.  Mat 28:1 
• Na Jesus se Opstanding uit die dood, uit die graf, het Hy die Sabbatdag as ‘n blote rusdag 

ten volle vevul en het die nuwe bedeling aangebreek van die Sondag. 
• Sondag is die eerste dag van die week. 

 
“Christus het in die verband onmiskenbare aanduidings aan sy kerk gegee.   Voor sy 
kruising word nêrens gelees van iets wat Hy op die eerste dag van die week gedoen het nie, en na 
sy kruising weer nêrens van iets wat Hy op die sabbat gedoen het nie.  Behalwe dat Hy op die 
eerste dag van die week opgestaan het, het Hy aan verskeie van sy dissipels op die dag verskyn.  
Johannes getuig dat Hy agt dae daarna – dus weer op die eerste dag van die week, aan sy 
dissipels verskyn het.  Joh 20:19,26;  Mark 16:9.    

• Die uitstorting van die Heilige Gees en die stigting van die eerste gemeente vind op die 
dag plaas (Hand 2:1,41) 

• samekomste is op die eerste dag gehou, (Joh 20:26;  Hand 20:7) 
• op die dag moes gawes vir die armes opsy gesit word  (1 Kor 16:2) 
• die dag word genoem die dag van die Here.  Open 1:10”  (De Bruyn, PJ. 2008:85) 

 
 Die eerste dag van die week, genoem Sondag later, is nie ‘n verskuifde Sabbat nie.  In die 
Bybel word niks hiervan gesê nie.  Dit was ‘n nuwe feesdag vir die christene, die dag van die 
opstanding van ons Here Jesus Christus.   Tog het Sondag sy wortels in die Sabbatdag.   Ons rus 
nou nie meer van die week se werk nie, maar ons begin die week in die Naam van ons Here 
Jesus Christus op Sondag.   Sondag word ons gevoed en versterk uit die Woord en wy ons die 
dag aan God toe. 

Ds. Koos (JJ) Cloete het die vierde gebod as volg verduidelik: 
“Maak seker dat jy die eerste dag van die week, die Sondag, vir My en my diens afsonder. Dit is 
die dag waarop jy die opstanding van jou Here uit die dood dankbaar moet gedenk.  En omdat Sy 
opstanding die lewe vir jou die moeite werd maak, moet jy die volgende ses dae, vanaf Maandag 
tot Saterdag, gebruik om Geesvervuld te lewe en jou werk vreugdevol  te doen. So begin jy jou 
nou reeds voorberei op die ewige Sabbat van die Nuwe Aarde.”    
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