
De feesten van IEUE 

Vooraf 

Voordat we “de feesten van de Heer/ van IEUE” bestuderen, zijn er enkele punten vooraf, 

die u moet beseffen. 

Ten eerste. * Wat is een ‘dag’ in Israël? 

Bij ons begint een nieuwe dag rond middernacht, om 24.00 /0.00 uur, maar in de Schrift 

begint een dag met een avond: dus bij zonsondergang. Eén dag duurt telkens van de ene 

avond naar de volgende avond. Bv. in Gen.1 vind je steeds de uitdrukking: toen was het 

avond geweest en het was morgen geweest, de  … ste/ …de dag. 

Hierbij moest je dus goed kijken naar de hemel, naar het moment van zonsondergang. 

    De dag begon bij zonsondergang 

    De week begon als op sabbatsdag de zon onderging 

    De maand begon met het opnieuw verschijnen van de maan 

Ten tweede * Kalender 

U weet, dat wij uitgaan van een zonnekalender. Ons jaar duurt 365 dagen (365,25 dagen, 

dus hebben we om de paar jaar een correctie, een schrikkeljaar.) Maar de Bijbelse en Joodse 

kalender is een maankalender. Dat houdt het volgende in. 

Eén maand duurt ongeveer 29 ½ dag. Dus vanaf het moment, dat er een nieuwe 

maan(sikkel) te zien is aan de hemel, duurt het ongeveer 29 ½ dag tot aan een volgende 

nieuwe maan. In tijdsrekening nam men voor een eerste maand 29 dagen en een volgende 

maand waren er dan 30 dagen. Gemiddeld 29 ½ dag per maand. Een maanjaar telt dan 354 

dagen (namelijk 12 x 29,5). Maar willen dezelfde seizoenen steeds in ongeveer dezelfde 

maanden vallen, dan moeten er dus ook bij deze kalender correcties toegepast worden. Af 

en toe voegde men daarom een 13e maand in; om ‘gelijk’ te blijven. Maar vooral om ervoor 

te zorgen dat in de eerste maand van het jaar de gerst rijp genoeg was om te kunnen 

oogsten. 

Om in Israël te weten wanneer er een nieuwe maand begon, moest je dus weer goed kijken 

naar de hemel, wanneer de eerste sikkel van de maan opnieuw verscheen; dan blies men de 

bazuin (Ps. 81:4.)  
 

Samenvattend: in Israël gebruikt men een maankalender (inclusief de nodige correcties), 

waarbij het van belang is te letten op wat zichtbaar is aan de hemel. 
 

Ten derde *  Namen van de maanden 

Er worden in de Schrift voor de maanden verschillende namen (per maand) gebruikt.  

1. Oude namen die verband hadden met de landbouw/ de natuur: 
 1

ste
 maand: Abib/Aviv maand der aren (Ex. 13:4; 23: 15; 34:18; Dt 16: 1) 

 2
de

 maand : Ziv   maand der bloemen (1 Kon 6: 1, 37) 

 7
de

 maand : Ethanim als alleen de altijd stromende beken nog water hebben (1 Kon. 8:2) 

 8
ste

 maand: Bul  maand van de zware regens (1 Kon. 6:38) 

2.  Er wordt simpel een telwoord gebruikt: de 1ste, de 7de maand e.d. 

3.  De Babylonische namen voor maanden werden gebruikt: zie bijlage 1 

 



Inleidend: 

Over 7 feesten zegt de Heer tegen Mozes in Lev. 23: 1,2: “ … dit zijn Mijn ‘feestdagen’ [ 

eigenlijk: aangewezen/ vastgestelde(tijde)n.]”  en Hij wil dat  ‘…de Israëlieten ‘deze feesten 

/aangewezen tijden van IEUE zullen uitroepen; het zijn heilige samenkomsten … ‘   
“samenkomsten” = (bijeen of uit-)roepen, reciteren, lezen  
 

Andere vieringen.   

Naast die 7 feesten worden ook andere  vieringen in de Schrift genoemd, maar van deze zegt de Heer 

niet: ‘Dit zijn Mijn feestdagen ’ en ook gold hiervoor niet de verplichting om op te gaan naar de plaats 

die de Heer zou uitkiezen (d.i. Jeruzalem van later tijden): 

* Poerimviering (Lotenfeest)  de 14de (vastendag) en 15de van laatste maand (Adar= febr./ 

mrt.) Esth. 9: 20-22.  Het ‘lot’_pur (9:24) van het volk keerde 

van: omgebracht mogen worden naar redding uit “Hamans” 

hand (zie bv. Esth.3:8-10; 4:7; 7:4-6)  

Esth.9:26-32 _ viering vastgelegd. 

*het Chanoeka (inwijding)  vanaf de 25ste dag van maand Kislev (nov. /dec.) Joh. 10:22 

Elke dag één lichtje meer aansteken van de kandelaar.  

De her-inwijding van de tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. door Juda de Maccabeër. De Grieken 

(Antiochus IV Epiphanes) hadden de tempel ontwijd (een altaar van Syrische Baäl Hasjamaïm (= Zeus) 

in de tempel geplaatst) en zelfs een varken geslacht op het altaar. Toen de Joden na strijd de Menora, 

de 7-armige kandelaar, weer in de tempel geplaatst hadden, (welke altijd moest blijven branden,) 

bleek er maar één kruikje zuivere olie te zijn. Olie, slechts genoeg om de kandelaar één dag te laten 

branden. Er waren 8 dagen nodig om nieuwe olie te maken. Maar door een wonder raakte het kruikje 

olie voor die ene dag gedurende 8 dagen niet leeg en kon de menora blijven branden tot er weer 

nieuwe olie was. 
     

Om welke 7 feesten gaat het? 

Ten eerste was er elke week een sabbat (Lev 23:3.) 

Daarnaast zijn er drie grote (groepen van) feesten.   

A. in de eerste maand, Nisan        B. Wekenfeest ,  C. in de zevende maand,Tishri 
Zie bijv. in Ex. 12:1-20; Ex. 23:14-19; Ex. 34: 18-23; Lev. 23: 1-44; Dt. 16:1-17 en Num.28:1-29:40.  

 

 

  

 

Op 14dedag in namiddag het lam geslacht. 

 

Op 10de dag tot de 14de 

 

Begon met avondschemering eind 13de dag  tot 

avondschemering 14de, dus de 14e 

Vanaf de 15de dag van de eerste maand, zeven 

dagen met op 1ste en de 7de dag daarvan een 

sabbat 

o.a. Eerste schoof van de gersteoogst als 

beweegoffer, op de dag ná de jaarsabbat van 

de 15de(vgl. :6,7), dus de 16de  

 

  
 

 

A. De eerste maand (Aviv/ Nisan) 

     1. Lev.23:5 Pèsach/ Pascha; 

         hieraan gaat vooraf: 

      * Ex. 12: 1-6 lam zonder gebrek  

   in huis nemen. 

       * ‘Dag van de Voorbereiding’ 

         Joh.19:13,14  :42 

     2.  :6-8  Feest van de ongezuurde (broden) 

 

      

     3.  :10,11  Wanneer zij zijn in het land: 

                  beweegoffer   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeus


Vanaf het beweegoffer moest men nu 7 volle sabbatten gaan tellen (d.i. wat men nu 

de Omertelling noemt.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 7 feesten in verleden, heden, toekomst. 

Alleen van deze 7 feesten zegt de Heer, dat het Zijn aangewezen (tijden)  zijn; over deze zei 

Hij dus tegen de Israëlieten, dat zij deze zullen houden, deze zullen uitroepen.  

Driemaal per jaar zou elke man in Israël verschijnen voor het aangezicht van de Heer Ex. 

23:17, 34:23,24 , op de plaats die Hij zal uitkiezen (Jeruzalem van later) Dt 16:16. Het was 

geen vrijblijvende uitnodiging om op Zijn feesten te komen, maar Hij zei dat zij zullen 

verschijnen! Daarin zien we al dat deze feesten er niet alleen zijn om te a. herinneren of als 

b. dankmoment voor de oogst die Hij op dat moment gaf, maar ze c. verwijzen ook naar de 

toekomst. 

B.  De derde maand 

    4.  :15-17  Het Feest van weken/ Wekenfeest (zeven-ers/ shavu’ōt),    

Ex 34:22, feest vanwege de eerste vruchten van de tarweoogst_, Dt. 16:10,16, 2 Kron 8:13 

Nadat het beweegoffer was gebracht moest er 7x een sabbat geteld, 7 weken dus,  

dan was er ná de 7de sabbat op de 50ste dag, (bij ons: Pinksteren) het Wekenfeest.  Een nieuw 

graan- beweegoffer werd gebracht, ditmaal met zuurdeeg, als eerstelingen, voor de Heer, 

voor de priester(:20). Met weer een sabbat Num 28:26-31. 

 

C. De zevende maand (Tishri) 

     5. :24  dag van geschal (bazuin-)          

  jom teru’ah. Num 29:1(-6)       

     6.  :27  verzoendag Num. 29: 7(-10) 

dag van bedekkingen, kippurim        

(+ ook bazuingeschal Lev. 25:9)          
 Op deze dag ging de hogepriester, na het offer voor 

zichzelf en zijn gezin (Lev.16:6, 11;), het heilige der 

heilige binnen (wat 1x per jaar was toegestaan) om met 

bloed van offerdieren verzoening te doen (bloed 

sprenkelen op en voor het verzoendeksel van de ark.) Hij 

deed verzoening voor het volk Lev 16:14-17 en tegelijk 

ook over het heiligdom en de tent van ontmoeting (:16); 

over het altaar buiten (Lev16:18,19), Dt 32: 43 zelfs het 

land verzoenen. Vergl. ook Lev 16: 33,34; 9:7. Vergl. 

Hebr. 7:27 Híj eens voor al(tijd) 

      7.  :34-43   Loofhuttenfeest/ Feest van  

        Inzameling  Num.29:12; Lev. 23:33-36, :39-43 

        van sukkōt (enkv. = sukkah) 

        sukkah=loofhut, tent, tabernakel 

 

1ste dag zevende maand, sabbat          

 

10de dag zevende maand , grote sabbat 

dag van verootmoediging van je ziel voor de 

Heer. Geen verootmoediging of enig werk 

doen op die dag? Dan van het volk afgesneden 

(:29,30) en omgebracht      

 

 

 

 

 

 

 

vanaf 15de dag zevende maand, zeven dagen 

lang feest met op de 1ste+ 8ste dag sabbat (:39)  

7 dagen verblijden (:40) en in loofhutten 

wonen (:42) Op 8ste dag is er een sabbat_ als 

afsluiting van het leven in de sukkah, de 

loofhut.  



Dus: de feesten hadden, toen de Heer ze gebood a. hun betekenis in het verleden (bv 

herinneren van de uittocht uit Egypte, of van het verblijven in de woestijn in hutten, of het 

ontvangen van de wet bij de Sinaï), maar ook b. betekenis in het heden, bv elk jaar opnieuw 

dank voor hun oogsten in het land. Ze wijzen echter daarnaast c.. naar de toekomst, waarin 

ze vervuld zouden/ zullen worden: ze verwijzen naar hetgeen komen moet. 

‘…details van een feest, of van een nieuwe maan of van sabbatten’ zijn een ‘schaduw’ van 

hetgeen komen moet_ lees Kol 2:16, 17; Hebr. 10:1. 

 

Van elk feest apart zouden we kunnen kijken naar elk van deze 3 aspecten a,b,en c.  

Maar voor nu beperken we ons tot slechts een enkele van de ‘details’ waarin de vervulling, 

(dus c,) al zichtbaar is; we kijken waar zij een ‘schaduw’ van zijn. We richten ons op 

toekomstige aspecten. 

 

Vervulling van het feest van de 1ste maand Nisan 

Bij het feest van de eerste maand Aviv/ Nisan is duidelijk te zien, dat het slachten van het 

lam en alles er omheen verwijst  naar Christus’ dood en opstanding .  

*Want ook ons ’Paaslam’ is geslacht: Christus 1 Kor 5:7  Zelf zei Hij ook in Luc 22: 15,16 dat 

Hij niet meer van het Pascha zal eten, voordat het vervuld is in het Koninkrijk van God.  

*Hij was het Lam dat in ‘huis’ werd genomen vanaf de 10e Nisan (denkt u bijv. ook aan Zijn 

intocht in Jeruzalem op een ezel met een grote menigte, die naar ‘het feest’(= Pascha) gekomen was 

Joh 12:12 e.v.)  

*Het lam, in Wie geen ’gebrek’ gevonden werd, zoals bv. de Hogepriester, oudsten, hele 

Sanhedrin, Pilatus moesten getuigen: zij vonden in Hem niets dat de dood verdiende_Mt 

26:59, Luc 23:4, 14,15, 22.  

*Hij was het brood des levens (Joh 6:33 (br.van God),35(br. des levens),41, 58(br. uit de 

hemel neergedaald),51(levende br. uit de hemel)), ongezuurd (1Kor5:7,8), zonder zonde (2 

Kor 5:21)  

*Maar Hij werd ook aan God aangeboden als Eersteling, als beweeg/ hefoffer. Hij is bijv. de 

Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn 1 Kor 15:20,23. 

Vanaf het moment dat de eersteling / het beweegoffer aan God aangeboden is, volgt ook de 

rest van de oogst (vgl. Dt 16: 9,10.) 

Vervulling van het Wekenfeest 

Na de eerste (gerste)oogst vanaf de 1ste maand, werd er (vanaf het beweegoffer tellend) 50 

dagen later weer een beweegoffer gebracht. Een vervulling van dit Wekenfeest/ 

Pinksterfeest zie je in Han. 2 met de uitstorting van de geest. Eerst is er al de groep van 120 

(10 x 12) broeders die eendrachtig in gebed zijn (1:14, 15). Han. 2:1 zegt, dat de dag van 

Pinksteren vervuld werd…; …en op die dag namen ongeveer 3000 zielen het woord aan en 

lieten zich dopen (Han.2:41.) Dit is een volgende oogst, nu ging het niet om de Eersteling die 

ongezuurd was, maar nu was er een oogst van eerstelingen (zoals o.a. de 2 broden met 

zuurdeeg gebakken uit Lev. 23), namelijk Joden (:5, :14/ :36_ wel overal vandaan, vele  talen) 

die zich bekeerden (:38), die het geschenk van de heilige geest ontvingen (:38)  

 



Voordat we nu doorgaan met de vervulling van de dagen van de 7de maand, bespreken we 

tussendoor toch ook de betekenis van de dag van ‘geschal’ in het verleden, omdat dit tegelijk 

met de toekomstige vervulling te maken heeft. 

 

*Zeer sterk bazuingeschal 

Wanneer ( Lev 23:24) de dag van ‘geschal’ ingesteld wordt, zegt de Heer erbij, dat het een 

herinnering (staat niet in de NBG vert.!) van ‘geschal’ zal zijn. Waar moesten zij aan 

herinnerd worden? Het volk had in de woestijn een ‘zeer sterk geluid van de bazuin’ 

meegemaakt. Dáár wordt ook voor het eerst in de Schrift bazuingeschal genoemd.  

Ex 19:1. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit Egypte vertrokken, 

kwamen zij bij de berg Sinaï (Ex 19:1.) Lees :5-8 als het volk aandachtig naar Hem luistert en 

Zijn verbond bewaart,… zullen zij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Het volk 

aanvaart dit. 

:9-11 dan zal Hij in een donkere wolk naar hen neerdalen op de berg (zij moesten zich 2 

dagen heiligen om op de 3e dag gereed te zijn:14,15.) :16 Op die derde dag komen er 

donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk en een zeer sterk geluid van de bazuin, zie 

ook :19. Hfdst. 20 God SPREEKT nu de 10 woorden tot hen. 20:18 Opnieuw wordt o.a. het 

bazuingeschal genoemd, het volk beefde en bleef op afstand. Ook willen zij dan, dat alleen 

Mozes nog met God zal spreken, maar dat God niet meer met hen zal spreken, opdat zij niet 

sterven! 

De Israëlieten moesten zich met de dag van geschal dus elk jaar herinneren, dat God toen 

naar hen neerdaalde met o.a. zéér sterk geluid van de bazuin, dat Hij hen de wet gaf en ook 

had Hij gezegd, dat zij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zullen zijn.  

Hier zien we zowel het terugwijzen van de dag naar het verleden(a); in het heden moeten zij 

het zich elke keer weer herinneren(b); maar ook komt al iets van het vooruitwijzende van 

deze dag(c) naar voren! Want Hij zál opnieuw ‘tot hen neerdalen’, maar dan (Hebr. 8: 8, 10-

11) zal Hij een nieuw verbond met hen sluiten en zij zullen Hem kennen, van klein tot groot. 

Zie ook Jer. 31:33 Hij zal Zijn wet in hun binnenste geven en in hun hart schrijven. 

 

Vervulling van:       De dag van (bazuin) geschal. 

*Gebruik van ’teru  h’ in de  chrift. 

Deze eerste dag 7de maand was, naast een sabbat, voor de Israëlieten dus een ‘dag van 

geschal’- teru  h. We kijken wat nader naar het gebruik van dit woord ‘teru  h’ in de  chrift.  
Het bijbehorend Hebreeuwse ww. heeft de letters:  resj-wav-ajin , en wordt gebruikt bij: stoot geven op een 

blaasinstrument, (luid) schreeuwen, krijgsgeschreeuw aanheffen, alarmeren, in triomf/vreugde schreeuwen.   

Zulke betekenissen vind je o.a. óók terug bij teru  h:  

‘Geschal’ werd gebruikt als  (hier slechts een indeling): 

a. Alarmsignaal, geschreeuw m.b.t. strijd   Bv. Jer. 4:19, geschreeuw van oorlog  Amos 2:2   

b. Verbonden met de ark (vreugde)   Bv.1Sam.4: 5,6; ark naar Jeruzalem 1 Kron. 15:28  

+ bazuin (sjofar) en trompetten 

c. Bij een eed doen aan de Heer_  2 Kron 15:14 Asa- Juda + Benjamin, met bazuin (sjofar), en 

trompetten 

d. Vreugdevol!  Bv. Ezra 3 (:10 fundering tempel) :11 e.v.; De Heer lovend Ps 89:15 (+sjofar) 



e. Verbonden met de dag van de Heer   Zef. 1:16 lees :14,15 :16 dag van sjofar en 

geschreeuw 

Ps 47: 6NBG  Hem loven; als de Koning van ganse aarde  :3, 8NBG, Hij Die regeert  :9NBG. 

 

Het geschal/geluid voortbrengen werd dus o.a. gebruikt als waarschuwing (a.), maar ook als 

een uiting van vreugde (b. of d.).  Belangrijk voor de vooruitwijzende betekenis van de dag 

van geschal is, dat dit geschal een verbinding heeft met de dag van de Heer.  
 

*Waarmee werd geblazen? 

Blaasinstrumenten komen we tegen tegelijk met het ‘schreeuwen’. Maar ook: de tonen van 

het instrument zíjn het geschal, teru  h. Men gebruikte als instrumenten bv. de 

(zilveren)trompetten (Hebr.: chatzotzerōt), die de priesters/ Levieten mochten blazen; en ook 

de bazuin,d.i. de ramshoorn- de sjofar. Deze ramshoorn, sjofar, werd/ wordt op de ‘dag van 

geschal’ geblazen Ps 81:4 Maar óók werd op de trompetten geblazen bijv. bij de offers Num. 

10:10 
 

* Waar vinden we ‘geschal’ op blaasinstrumenten óók in de Schrift? 

Het volk werd bv. met de trompet opgeroepen om bijeen te komen (vb. Num 10:2, :7 met 

een ononderbroken klank.)  

Maar trompetten en bazuingeschal werden ook gebruikt als een waarschuwing, dat de dag 

van de Heer eraan komt! Ps. 98:6,9. Zo wordt volgens Joël 2:1 met de bazuin alarm geslagen 

voor de dag van IEUE in  ion ‘…laat alle inwoners van het land sidderen…’ en : 15 zegt: ’ 

…blaas de bazuin in  ion, kondig een vasten af …’. Hierna wordt er in :16 ook over gesproken 

dat ‘…de bruidegom uit zijn binnenkamer gaat, de bruid uit haar slaapkamer…’  

Lees over dit waarschuwende aspect van bazuingeschal voor het zwaard ook Ezech. 33:2-6! 

En Hosea 5:1 roept op “acht te slaan op het gericht, …dat voor hen is,… ‘huis van Israël, 

…huis van de koning’ “  Met in:  8: “…blaas de bazuin in Gibea, de trompet in Rama, sla alarm 

(teru  h) in Beth- Aven…”  Dus: waarschuwing o.a. dat de dag van de Heer eraan komt 
 

* Openbaring.                  

Als we het hebben over de dag van IEUE en over gericht, zou je nu ook moeten kijken naar 

het boek Openbaring (maar slechts heel beperkt hier!) Daar wordt Johannes in de dag van de 

Heer geplaatst en hoort dan gelijk al een luide stem, als van een bazuin! Op 1: 10 (Ik ben de 

Alfa en de Omega) 

In Op. 8:2,6 vinden we 7 bazuinen genoemd. Steeds wanneer een bazuin geblazen wordt, 

volgt in Op. een gericht /plaag. De eerste 4 hiervan hebben te maken met de natuur (Op. 8: 

7, 8, 10, 12),terwijl de laatste 3 de zogenaamde ‘wee’ bazuinen zijn (Op. 8: 13_ namelijk 1ste 

wee in 9:1, 2de wee in 9:13 zie ook 11:14, 3de wee in 11:15; 10:7); vele mensen zullen 

gepijnigd (9:5; 1ste wee) en gedood (9:18; 2de wee) worden. Dus: het inluiden van gerichten 
 

Er zijn mensen die de 7
de

 bazuin uit Op. in verband brengen met de (laatste) bazuin uit 1 Kor.15:51, 52 en 1 

Thes. 4:16. Maar dit bestuderend komen er juist veel verschillen tussen beide bazuinen naar voren en lijken ze 

niet met elkaar in verband gebracht te kunnen worden. Zo is er bv. geen opwekking, of opstanding, of een 

lichamelijke verandering van levenden bij de 7
de

 bazuin, maar wél volgens 1 Kor 15 en 1 Thes. 4. Noch is er een 



wegrukking van twee groepen (doden en levenden- tezamen en tegelijk) terug te vinden bij deze 7
de

 bazuin. Die 

7
de

 bazuin is de laatste van die serie bazuinen uit Openb., en is de derde wee! 
 

De laatste, 7de  bazuin heeft nog een ander aspect, wat je in de Schrift al eerder terug kunt 

vinden, nl. dat bazuingeschal gebruikt werd bij de aankondiging en inwijding van een koning. 

Zie bv. bij koning Salomo 1Kon. 1: 34(,35) : 39,41 (:46.)  

Hier, in Op. 11:15 zien we dat de 7de bazuin naast de 3de wee tegelijk óók de aankondiging is 

van de Heer als Koning! 
 

Samenvattend: het blazen van de sjofar op de dag van geschal, moest Israël eraan 

herinneren, dat de Heer in Zijn neerdalen hen de wet gaf en dat Hij beloofde dat zij een 

koninkrijk van priesters en een heilig volk zullen zijn (én voor de toekomst: dat Hij een nieuw 

verbond sluit en de wet in hun harten zal schrijven.) Tegelijk moest het hen waarschuwen, 

dat de dag van IEUE nabij is; dat er gerichten plaats zullen gaan vinden. Maar ook dat de 

Bruidegom uit gaat uit zijn binnenkamer (Joël 2:16). En dat de Koning Zijn Koningschap nu op 

Zich neemt! 
 

Over de overige dagen van de feesten is ook nog veel te zeggen, zoals bv. over Verzoendag 

of over het Loofhuttenfeest met daarbij de afsluitende 8ste dag. Allemaal dagen met ‘details 

die schaduwen zijn van dingen die komen gaan.’ Maar voor nu kijk ik nog kort naar de 

gemeente, het lichaam van Christus met betrekking tot deze feesten.  
 

*Israël en de gemeente, het lichaam van Christus. 

Israël moest letten op aardse zaken, zoals wanneer de nieuwe maan verscheen, naar de 

rijping van de gerst en de tarwe en ook geeft de Heer andere zichtbare zaken aan, waar zij 

op moeten letten (bv. in Matth. 24). Verder waren de feesten sterk met het land Israël 

verbonden. In de verstrooiing, bv. toen zij in Babel waren, kónden ze de feesten niet 

houden, omdat zij geen oogsten hadden, noch een plaats (tempel) waar ze voor God konden 

verschijnen.  Maar: 

Aan gelovigen uit de natiën geeft Paulus aan, dat wij de Heer uit de hemel verwachten 

(verbeiden 1 Th. 1:10), dat is niet hetzelfde als letten op zichtbare dingen…  

In Kol. 2:16 zegt Paulus (C V): “…laat niemand jullie richten inzake voedsel of drank of details 

van een feest of van nieuwe maan of van sabbatten, :17 …die een schaduw zijn van hetgeen 

op het punt staat te komen…” En dan (:20) “…waarom laten jullie je, als levenden in de 

wereld, onder inzettingen plaatsen: dat je niet aanraakt noch proeft, noch beroert…” “…in 

overeenstemming met de voorschriften en leringen van mensen?”(:22) Vervolgens klinkt 

dan in Kol. 3: 1 “…zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Weest 

bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is…” :4 “…Wanneer Christus, ons leven, 

openbaar gemaakt wordt, dán zullen ook júllie met Hem openbaar gemaakt worden in 

heerlijkheid ”. Terwijl Israël juist op aardse, zichtbare tekenen gericht werd, krijgt het 

lichaam van Christus …een hemelse verwachting.  
 

  



*Onze houding naar elkaar toe. 

Zoals we net hebben zagen: niemand zou de ander richten, en Rom. 14 zegt i.v.m. eten en 

met het houden van dagen: “Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt?(:4)... Ieder zij 

voor zijn eigen besef ten volle overtuigd(:5)…” 

Laten we onze God en Vader danken, dat we mét Paulus volgens 1Tim 1: 14 mogen beseffen, 

dat:  “…zeer overweldigend de genade van onze Heer is, met geloof en liefde die in Chr. 

Jezus is…”! 

 

 
 

 

  



Bijlage  1. 

De Babylonische namen van de maanden, die later in Israël zijn overgenomen. 

 
hoeveelste maand  naam  ‘onze’ maanden  

I  Nisan  mrt./ april 

 II  Ijar  april/ mei 

 III  Sivan  mei/ juni 

 IV  Tammuz  juni/ juli 

 V  Ab  juli/ aug. 

 VI  Elul  aug./ sept. 

 VII  Tishri  sept./ okt. 

 VIII  (Mar)chesjvan okt./nov. 

 IX  Kislev  nov./ dec. 

 X  Tebeth  dec./ jan/ 

 XI  Sjebat  jan./febr. 

 XII  Adar  febr./ mrt. 

(XIII  Adar 2  om gelijk met het seizoen te komen) 

 


