
SHABBAT: VAN ARGUMENTEER TOT IMPLEMENTEER 
  
Die onderhouding van die Shabbat het vir baie van 
ons een van die kosbaarste regstellings op ons 
geloofspad geword.  Tog is daar nog steeds ŉ 
groot geveg hieroor in die geestelike wêreld – nie 
net oor die vraag of dit nodig is om vandag nog die 
Shabbat te onderhou nie, maar selfs oor die vraag 
watter dag nou eintlik die Shabbat is.  Die 
verwarring oor hierdie dag word uitgebeeld in die 
prentjie hier langsaan, met die gepaardgaande 
frustrasie dat die woord “Sabbat” of “Shabbat” 
normaalweg glad nie op ŉ kalender voorkom nie.  
Iemand het ŉ paar jaar gelede op ŉ internet Blog die vraag gevra:  If you want to eliminate the 
Sabbath, how do you do it?  Sy eie antwoord was:  You basically have two options:  (1) Change the 
week to a six-day week, or (2) Change the actual name of the Sabbath. 
 
Daar is in die verlede al ontelbare volumes geskryf oor die redes waarom dit nie nodig is om vandag 
die sewende dag as Rusdag te onderhou en in te ruim, soos dit reg deur die Skrif (onder meer in die 
Torah, in die Profete en in die Messiaanse of Nuwe Testamentiese boeke) gebeur het nie.  In 1998 het 
Pous John Paul II ŉ sogenaamde “Apostolic Letter” geskryf met die titel “Dies Domini” (“The Day of 
the Lord”) waarin hy breedvoerig redes aanvoer waarom hy meen dat die onderhouding van die 
Sondag (die eerste dag van die week) een van die mees fundamentele boustene van die Christelike 
geloof is.  Daarmee het hy by implikasie dit baie duidelik gestel dat wanneer jy die patroon van die 
Skrif volg en die sewende dag van die week volledig as Rusdag erken, jy ten diepste jou verbintenis 
met die Christelike geloof verbreek en jou “genuine spiritual maturity, which will enable Christians to be 
what they are”, verloor.  ŉ Mens wil onmiddellik die vraag vra:  Maar is die Christelike geloof dan nog 
op die Skrif gebaseer? Het die Rooms Katolieke kerk en, in hulle voetspore, die grootste gros van alle 
Christelike kerke, dan nie openlik ŉ roete gekies wat groter waarde aan kerklike tradisie heg as aan 
die Woord van Yahweh nie?  As mens na Dies Domini kyk, dan lyk dit ongetwyfeld so:  Hierin verklaar 
die Pous:  “It seems more necessary than ever to recover the deep doctrinal foundations underlying 
the Church's precept, so that the abiding value of Sunday in the Christian life will be clear to all the 
faithful. In doing this, we follow in the footsteps of the age-old tradition of the Church, powerfully 
restated by the Second Vatican Council in its teaching that on Sunday "Christian believers should 
come together, in order to commemorate the suffering, Resurrection and glory of the Lord Jesus.”  
Niemand van ons ontken die lyding en die dood en die opstanding van die Messias nie – ook nie dat 
sy opstanding op die eerste dag van die week plaasgevind het nie.  Maar ons lees nêrens in die Skrif 
dat hierdie gebeurtenis ŉ nuwe soort weeklikse rusdag ingelui het en ŉ streep deur die Shabbat getrek 
het nie.  Die standpunt dat die gebruik van Sondag onderhouding op kerklike tradisie gebaseer is, en 
nie op die Skrif nie, is al deur talle Rooms Katolieke geleerdes in die openbaar erken, onder meer deur 
Cardinal Gibbons, in die boek Faith of Our Fathers (1895):  “You may read the Bible from Genesis to 
Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures 
enforce the religious observance of Saturday, a day which we [the Catholic Church] never sanctify.” 
 
Ten spyte van die openlike erkenning van talle geleerdes en teoloë dat die vervanging van die 
Shabbat met die Sondag nie uit die Skrif bewys kan word nie, hoor ŉ mens telkens argumente soos 
Y’shua het koringare op die Shabbat gepluk (dit was in stryd met die Joodse gebruik, maar nie in stryd 
met die Skrif nie); Y’shua se dissipels het op die aand na sy opstanding bymekaar gekom (dit was ná 
sononder en dus streng gesproke nie meer “sondag” nie); Shaúl het in Rom 14 gesê alle dae is gelyk 
(daar word geen woord in Romeine 14 oor Shabbat of Sondag gerep nie en Shaúl het waarskynlik na 
die onderskeid tussen vasdae en gewone dae verwys, omdat die res van die hoofstuk oor gebruike 
gaan wat met kos en eet te make het); Kolossense 2 verklaar dat die Shabbat ŉ skaduwee van die 
toekomstige dinge is (ons kan nie sonder hierdie skaduwee lewe nie, net soos ŉ mens nie van sy eie 
skaduwee ontslae kan raak nie) en Openbaring 1:10 praat van die dag van “ho kurios” (hierdie dag is 
nie die Dies Domini van Pous John Paul nie, maar die Dag van Yahweh, ŉ profetiese “dag” van die 
toekoms waarna die profete gereeld verwys het en wat die sentrale tema van die boek Openbaring is).   



Van die Shabbat gepraat:  Wat ŉ mens graag wil sien vandag, is dat mense sal ophou argumenteer 
oor hierdie besonderse dag wat reg deur die Skrif so ŉ wesenlike plek beklee het in die lewe van 
gelowiges, en doodeenvoudig sal begin om hierdie dag te omhels vir wat dit is en te implementeer in 
hulle lewens. Die Skrif sê onomwonde dis ŉ Dag van rus (Gen 2:2); ŉ Dag van seën en afsondering 
(Gen 2:3); ŉ Dag van vooraf beplanning (Ex 16:23); ŉ Dag van onthouding van werk (Ex 20:10); ŉ Dag 
van samekoms (Lev 23:3); ŉ Dag van verlustiging in Yahweh en Hom eerste stel (Jes 58:13); ŉ Dag 
van erkenning gee aan Y’shua, die Meester van die Shabbat (Matt 12:8); ŉ Dag van afsien van 
geveinsdheid (Luk 13:15); ŉ Dag van genesing en goed doen (Mark 3:4); ŉ Dag van onderrig en lering 
(Mark 6:2); ŉ Dag van verlossing (Luk 13:16) en ŉ Dag van die opening van mense se oë (Joh 9:14). 
 
Daar is ‘n beroemde ware verhaal wat die waarde van die Shabbat illustreer en die beloning wat dit 
inhou wanneer iemand bereid is om die Shabbat te eerbiedig. In die vroeë 1900’s, voordat die Eerste 
Wêreldoorlog uitgebreek het, was daar ‘n Poolse gesin wat baie arm was en besluit het om een van 
hulle dogters na ‘n familielid in Amerika te stuur om dáár ‘n beter bestaan te gaan maak. Die naam van 
hierdie dogter was Rose Goldstein. Rose, wat toe maar 12 jaar oud was, is deur haar pa na die Poolse 
hawe toe geneem van waar sy per boot na Amerika sou vertrek. Vir hierdie pa was dit een van die 
moeilikste dinge wat hy ooit gedoen het – om sy jong dogter op ‘n boot te laat klim in die wete dat hy 
haar na alle waarskynlikheid nooit weer sal sien nie. Toe hulle moes groet het hy vir haar gesê: “My 
kind, onthou dat die Almagtige sy oog elke oomblik oor jou hou. Onthou sy gebooie en moenie nalaat 
om dit te doen nie. Moet nooit vergeet nie dat nog meer as wat ons nog altyd die Shabbat onderhou 
het, het die Shabbat óns onderhou. Dit sal moeilik wees in hierdie nuwe land. Moenie vergeet wie jy is 
nie. Hou die Shabbat, maak nie saak hoe groot die prys is nie.” 
 
Rose het by haar onbekende familie in Amerika aangesluit en kort daarna werk gekry by ‘n 
klerefabriek in New York. Alles was baie vreemd vir haar en baie anders as waaraan sy gewoond was 
in Poland, maar sy het haar pa se laaste woorde onthou en was vas beslote om die Shabbat te hou. 
Daar is van haar verwag om weeksdae en Shabbatte by die fabriek te werk, maar sy het vir ‘n ruk lank 
daarin geslaag om die Shabbat werkery vry te spring. Haar baas het dit agtergekom en haar ingeroep 
en gesê: “Ek hou van jou werk en ek hou van jou. Maar hierdie Shabbat gedoente moet nou end kry. 
Hierdie Saterdag kom jy fabriek toe of anders kan jy maar ‘n nuwe werk gaan soek.” 
 
Rose se familie, by wie sy gebly het, het geglo dat geloof kinderagtig en oudmodies is. Hulle het 
geweet dat sy nie Saterdae gaan werk het nie en het haar gereeld daaroor aangespreek en gesê dat 
werk skaars was en sy nie kon bekostig om haar werk te verloor nie. Sy het hulle vertel van die 
dreigement van haar baas dat sy haar werk sou verloor as sy die volgende Shabbat nie gaan werk nie. 
Hulle het haar byna gesmeek om die verstandige ding te doen en daardie Shabbat te gaan werk.  
Rose was in ‘n tweestryd. As sy nie fabriek toe gaan nie, gaan sy nie meer ‘n werk hê nie. En as sy 
gaan werk, verraai sy haar geloof en ignoreer sy haar pa se laaste woorde aan haar. Dit was die 
moeilikste paar dae van haar lewe. Na ‘n bittere worsteling besluit sy om nie te gaan werk nie. Daardie 
Shabbat oggend is sy uit die huis uit, net soos elke ander oggend, en haar familie was verlig omdat 
hulle gemeen het dat sy werk toe gegaan het. Maar sy het deur die strate van die stad gaan loop en 
na die duiwe op die plein gekyk en aan die Poolse Shabbat liedjie gedink met die woorde “Op die 
Shabbat kom selfs die duiwe tot rus”. So, tussen die duiwe, het sy begin om tradisionele Shabbat 
liedjies te sing en dit afgewissel met trane van onsekerheid en verwarring omdat sy haar werk sou 
verloor en waarskynlik ook deur haar familie beskuldig en verwerp sou word. 
 
Toe dit begin donker raak en die Shabbat verby is, het sy teruggekeer na die huis van haar familie. Toe 
sy by die deur van die huis inkom, kon sy die verbasing op die gesigte van haar huismense sien. “Waar 
was jy die heeltyd?” het hulle gevra. “In die stad” het sy geantwoord. “Was jy dan nie by die fabriek nie?” 
het hulle weer gevra. “Nee, en nou gaan ek my werk verloor ”. “Het jy nie gehoor nie?” vra hulle vir haar. 
“Daar was ‘n vuur – die hele fabriek het afgebrand en meer as 100 mense is dood1.” Op daardie oomblik 
het Rose die woorde van haar pa onthou: “Nog meer as wat ons die Shabbat onderhou het, het die 
Shabbat ons onderhou.” En sy het geweet: Daardie dag het die Shabbat háár onderhou. 
                                            
1 Op 25 Maart 1911 is daar 146 fabriekswerkers dood in ŉ vuur by die Triangle Shirtwaist Factory in New York.  Dit word 
genoem: “the second deadliest disaster in New York City … until the destruction of the World Trade Center 90 years later.” 


