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Skrifgedeelte 
Tema: Vakansie, Bybelse rus en ewige rus.  
 
 

Vooraf sang 
Lied 464:1,3,4  
Lied 588: 1,2 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Lied 163: 1 
Votum 
Seëngroet 
Loflied Lied 203: 1,2,3 
Geloofsbelydenis 
Sing Sb 12 – 3: 1,2. 
 

Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Deut 5 
Sing Ps. 139 – 1: 1,12 
Gebed.          
 
Woorddiens 
Skriflesing: Genesis 2: 1 - 4; 
Teks: Genesis 2: 1 - 4 
Sing Ps. 111 – 2: 1,4 
Woordbediening 
 

Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB 
Sing Ps. 23 – 4: 1,3 
Seën; Sb 13 – 3. 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 
 
Dis nog skoolvakansie en baie lidmate neem in hierdie tyd verlof om bietjie te rus van hulle 
daaglikse werk. Vir studente en skoliere is die Julievakansie ook „n lekker rustyd veral 
omdat hulle nie vroeg in die koue hoef op te staan om skool toe te gaan nie.  
 
Desembermaand is eintlik tradisioneel dié tyd van die jaar wat die meeste mense vakansie 
neem. Veral die week tussen Kersfees en Nuwejaar sluit baie besighede hulle deure vir „n 
jaarlikse rustyd. In daardie tyd is Potchefstroom soos „n spookdorp – almal is weg by die 
see.  
 
Ons as gelowiges moet egter vra: Wat sou die Bybelse perspektief wees op rus en 
vakansie? Is dit iets wat ons Bybels kan verantwoord en hoe moet ons ons vakansietye 
gebruik?  
 
Wanneer ons in die Bybel gaan soek na begronding van rus van ons daaglikse of 
beroepsarbeid dan vind jy dit natuurlik veral in die sabbatsoptrede van God en sy 
instelling daarvoor vir die mens. Jy vind dit ook in die talle godsdienstige feeste wat 
die Here vir die volk in die Ou Testament ingestel het met die doel om te rus en God te 
dien.  
 
Jy vind dit ook in die Nuwe Testamentiese inkleding van die sabbatsgebod waar dit veral 
gaan om geestelike werk en geestelike rus en waar dit uiteindelik uitloop op die 
ewige rus wat God vir ons met die Wederkoms beloof. 
 

Ons kan die boodskap so kon saamvat en sê: „n Gelowige kan en moet rus en vakansie 
hou uit dankbaarheid vir God se verlossing in Christus en om te heers oor ons arbeid. In 
hierdie rustyd moet veral geestelike werk gedoen word om ons te versterk sodat ons in 
ons daaglikse werk altyd oorwinnend kan doen. 

 
Kom ons sit dit so uiteen: 
1. Om te rus is „n skeppingsinstelling van God self. Dit het ons gelees in Genenis 2. 
God het ses dae geskep en op die sewende dag het Hy van hierdie skeppende arbeid 
gerus – met ander woorde Hy het dit gestaak. Die Hebreeuse woord wat daar gebruik 
word vir God se rus is “sabbat” – vandaar die Afrikaanse woord sabbat wat dui op die 
rusdag. En hierdie rusdag was dan bedoel dat God Hom kon verlustig in sy arbeid. 
Dit was „n vreugdedag vir die Here oor wat Hy gedoen het.  
 
Die Here het die dag “geheilig”. Dit beteken Hy het dit spesifiek vir hierdie doel 
afgesonder. Dit is waarvoor die sewende dag bedoel was. Verder het Hy die dag 
“geseën” – met ander woorde : dit was bedoel as „n dag wat vir die mens ook tot groot 
seën, vreugde en voordeel moes dien.  
 
So het God arbeid en rus in goeie balans met mekaar geskep. „n Balans, br. en sr, wat 
deur die sonde dadelik versteur is en tot vandag toe versteurd gebly het. Want met die 
sondeval van Adam en Eva het die arbeid van die mens vir hom „n las en „n straf geword.  
Daarom moes God met die gee van sy Wet op Sinai weer die oorspronklike bedoeling 
van die sabbat terugbring sodat mens en dier weer die genade van rus kon ervaar. Met 
die vierde gebod verplig die Here die mens om weer terug te keer na die oorspronklike 
balans tussen werk en rus wat Hy in die begin geskep het. 
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Om hierdie saak sterk te beklemtoon het God reëls daar gestel soos bv. dat nie op die 
sabbatdag – die sewende dag – voedsel voorberei moes word nie. Daar moes nie slegs 
van beroepswerk gerus word nie – maar van alle werk wat die liggaam vermoei.  
 
Maar dit het reg van die begin af nie net gegaan om die liggaamlike rus van jou daaglikse 
werk nie.  Die Here het die rusdag ook geheilig om dit daarmee aan God te wy. Die 
rusdag was bedoel om jou met God en sy werke besig te hou. 
Dit blyk baie duidelik uit die opdragte wat gegee word vir die sabbat en ander 
godsdiens-tige feeste. Telkens is daar gesë: op hierdie feesdae moet julle offers bring en 
julle in die Here verlustig. Daar moet geestelike werk gedoen word. Die volk moet 
geestelik besig wees. 
 
So bv. was daar elke sewe jaar „n sabbatsjaar gehou. Vir die hele jaar lank het die volk 
geen beroepswerk gedoen nie. Die Here het die sesde jaar se werk so geseën dat hulle 
genoeg gehad het om die sewende jaar sonder werk gemaklik te kan lewe. Maar die 
bevel is dan gegee dat die wet van die Here in hierdie sewende jaar met spesiale 
byeenkomste aan die volk geleer moes word.  
Die sabbatsjaar was  „n jaar lank vakansie van die daaglikse werk en rustyd vir mens, dier 
en land – maar tyd om met God besig te wees. Ja, selfs die landbougrond moes rus in 
hierdie sabbatsjaar. Die volk mag nie die grond in daardie jaar bewerk het nie want die 
belofte was dat die Here die sesde jaar dubbeld sou seen sodat die volk en die grond in 
die sewende jaar kan rus.  
 
Verder was daar ook die jubeljaar. Elke 50 jaar – na „n siklus van sewe sabbatsjare 
word „n jubeljaar gehou waarin die volk ook nie moes werk nie – maar veral moes omsien 
na armes en behoeftiges. Grond wat onteien was moes teruggee word. Slawe word 
vrygelaat. Sien u – geestelike werk in „n jaar van rus. 
 
Br. en sr. die onderhouding van die sabbat  het ook nog „n verdere betekenis gehad. 
Die Here was baie ernstig oor die onderhouding van die sabbatswette want die sabbat het 
ook spesifiek heengewys na die verbondsverhouding tussen God en sy kinders. Dat 
hulle „n baie spesiale verhouding met Hom gehad het. Iemand wat dus nie die sabbat 
onderhou nie het daarmee getoon dat Hy nie sy verhouding met God ernstig opgeneem 
het nie. En die sulkes is met die dood gestraf. In onderhouding van die sabbat teenoor die 
ander omliggende volke wat dit nie onderhou het nie – moes die volk toon dat hulle die 
ware God dien. Daarmee moes hulle hulle onderskei van die ongelowiges.  
 
In die Nuwe Testament word hierdie instelling van God nie tot niet gemaak nie – 
maar kry dit nuwe betekenis. Christus kom gee aan dit juis „n dieper geestelike 
betekenis. Nou nie meer die sewende dag nie – maw – „n vooruitsien na die rus nie. Maar 
„n die eerste dag – die opstandingsdag – maw : vanuit die rus – kom ons werk vir God.  
Christus het ons van ons sonde verlos en uit dankbaarheid rus ons sodat ons vir 
Hom kan werk. Nou is ons arbeid nie meer „n vloek van die sonde nie – maar „n 
dienswerk vir God. Daarom rus ons liggaamlik op die Sondag van ons beroepsarbeid 
sodat ons in die week daaroor kan heers. 
 
Die groot probleem van vandag is dat in ons materialisties beheersde wêreld regeer 
werk oor die mens. Die mens het slaaf geword van sy werk. Om te werk en inkomte te 
verdien het die allesoorheersende beginsel geword. Daarmee het die duiwel dit reggekry 
om die mense te laat dink dat hyself vir sy onderhoud sorg en dat God nie meer sorg 
nie. Hoe harder ek werk – hoe meer kan ek sorg – so redeneer baie mense en so word 
ons slawe van geld! Nou vertrou ek nie meer dat die Here sorg nie – ek moet sorg! En 
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daarom sal selfs gelowiges lang ure werk en die totale opgang in werk verdedig omdat 
hulle sg hulle werk moet beskerm – so asof die Here dit nie doen nie! En intussen word 
ons gesinslewe, ons geestelike lewe en ons fokus op God prysgegee.  
 
Geliedes, ons mag dit nie toelaat nie. Ons moet juis op die Sondag rus om daarmee te 
sê: ons heers oor ons werk. Die beginsel bly steeds – rus van jou arbeid maar nou met „n 
ander bedoeling – Ek rus sodat ek kan werk tot eer van God. Moenie toelaat dat die 
wereld jou met sy oordrewe klem op arbeid en harde werk oorheers nie. Ons moet die 
balans handhaaf wat God daar stel anders wreek hierdie verkeerde instelling hom op ons 
persoonlike lewe, ons huweliks- en gesinslewe en ons geestelike lewe. Daarvan is daar 
oorgenoeg bewys vandag!  
 
Sondag word in Christus ook „n dankdag – „n dag waarop ons dankie sê vir ons 
verlossing. Nou bring ons nie meer offers soos die gelowiges in die Ou Testament nie 
maar ons doen geestelike werk om dankie te sê vir God se genade in ons lewe.  
 
Ons rus nou van ons sonde – ons is verlostes en daarom moet Sondag vir ons „n 
ware feestelike dag wees. Nie „n sware las van moets en moenies nie – maar „n feesdag! 
„n Dag waarin ons die vreugde van die Here en die lewe kan geniet. Ons sien ook by 
onsself die slegte gewoonte om nie vakansietye erediens toe te kom nie. Wat openbaar 
dit? Dit openbaar dat ons Sondag as sware werk sien – as „n plig wat ek moet verrig en 
waarvan ek dan ook vakansies kan rus. So hoort dit nie – „n Sondag is „n vreugdedag in 
die Here  - ook vakansietye.  
 
Ons het gehoor dat Sondag en vakansietye tyd bring vir geestelike werk. Dit gee tyd 
vir liefdesdiens aan ons naaste – en daar is soveel moontlikhede waar ons betrokke kan 
raak en die liefde van die Here aan ander kan gaan betoon. Die Here Jesus het op die 
Sabbat mense gesond gemaak – gaan besoek die siekes en oues en behoeftiges – deel 
geestelike gawes uit. Gebruik ook vakansietye hiervoor – ons kla altyd ons het nie tyd nie 
– gebruik jou vakansie daarvoor. 
 
Ons afgetrede brs en srs moet ook besef dat julle met julle aftrede juis ook die 
geleentheid het om geestelike werk te doen. Om afgetree te wees mag nie beteken dat ek 
niks doen nie. Dit is juis genadetyd van God waarin ek die vrug van my arbeid en sy 
seen kan geniet om geestelike werk te doen.  
 
Vakansietyd is tyd om geestelike bouwerk aan jouself te doen. Ons kry nie tyd vir 
geestelike werk aan onsself nie – gebruik Sondae en vakansietye om geesteliek werk te 
doen – Lees die Bybel – lees geestelike boeke – tyd vir gebed – saam wees met God. 
 
Geliefdes brs en srs, vakansie en rus is dus Bybels verantwoord – maar ons moet dit ook 
op die regte manier doen. Dit begin uit die inkleding van ons Sondae en hoe ons vakansie 
hou. In Heb. 4 lees ons dat hulle wat hierdie rustyd wat God jou nou gee – op Sondae en 
vakansietye reg benut – kan vooruit sien na die ewige rus wat God ons belowe met die 
Wederkoms 
 
Geniet dan vandag jou rusdag en jou vakansie as jy bevoorreg is om dit te kan benut. 
Maar doen dit soos die Here jou beveel – dan sal dit vir jou tot groot seën wees.  
 Amen. 


