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Lev. 23:1, 2 (Herziene Staten vertaling – HSV) “De HEERE sprak tot Mozes: 

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u 

moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:” 

 

Feest: Mo’ed מועד 
#4150 een afspraak, i.e. een vast tijdstip of seizoen; ook een signaal (zoals 

vooraf benoemd): - aangewezen (teken, tijd). 

 

Gen. 1:14 (HSV) “En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om 

scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding 

(owth) van vaste tijden (mo’ed) en van dagen en jaren!” 

 

Signaal: owth אות 

#226 een signaal (in de zin van het verschijnen) 

 

Oproeping: miqra מקרא 
#4744 van #7121 iets wat uitgeroepen moet worden, dat wil zeggen in een 

openbare vergadering een aankondiging of verklaring uitroepen; ook een generale 

repetitie. 

 

Verkondigen: qara קרא 
#7121 stamwoord: betekent iemand aanspreken; een persoon die iemand ontmoet 

heeft aan te spreken;  oproepen (oproepen op naam) degenen, die zijn genodigd ; 

adresseren; uitnodigen, te vermelden, publiceren, gelezen worden 

 

Mattheüs 22: 3, 4 (HSV) 

3 en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. 

Maar zij wilden niet komen.  

4 Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de 

genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de 

gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. 
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Leviticus 23: 5, 6 (HSV) 

5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van 

de avond, is het Pascha voor de HEERE.  

6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden 

voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. 

 

Leviticus 23: 10, 11 (HSV) 

10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat 

Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van 

uw oogst naar de priester brengen.  

11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een 

welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof 

bewegen. 

 

Leviticus 23: 15, 16, 17 (HSV) 

15 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de 

schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.  

16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de 

HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.  

17 Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een 

beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg 

gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE. 

 

Deuteronomium 16: 16 (HSV) 

16 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het 

aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het 

Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. 

Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE 

verschijnen, 

 

Numeri 9: 2, 3 (HSV) 

2 Laten de Israëlieten het Pascha houden op zijn vastgestelde tijd.  

3 Op de veertiende dag in deze maand, tegen het vallen van de avond, moet u het 

houden, op zijn vastgestelde tijd; u moet het houden volgens alle bijbehorende 

verordeningen en bepalingen. 

 

Exodus 12: 15 (HSV) 

15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u 

het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de 
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eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. 

 

Exodus 13: 7 (HSV) 

7 Zeven dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd 

is, mag bij u niet gezien worden, ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u 

gezien worden. 

 

De Kaars: Ps. 119:105 (HSV) Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad. 

 

De Veer/vlerk; Psalm 91: 4 (HSV) Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder 

Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. 

 

In Engels: Psalm 91:4 (NKJV) He shall cover you with His feathers, And under 

His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler. 

 

De Houten Lepel: Deuteronomium 21: 22, 23 (HSV) 

22 Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, 

en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt,  

23 dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem 

beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God 

vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet 

onrein maken. 

 

Zuurdeeg: 2 Korinthe 5: 21 (HSV) Want Hem Die geen zonde gekend heeft, 

heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid 

van God in Hem. 

 

Het linnen doek: Markus 15: 46 (HSV) En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem 

van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en legde Hem 

in een graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de 

ingang van het graf. 

 

Genomen buiten: Hebreeën 13: 13 (HSV) Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten 

de legerplaats en Zijn smaad dragen. 

 

Johannes 2: 13-15 (HSV) De tempelreiniging  

13 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.  

14 En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven 

verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten. 
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15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel 

uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de 

grond en de tafels keerde Hij om. 

 

Wat zien we? De zoektocht naar zuurdesem begint in het huis van Zijn Vader! 

Hij helpt Zijn Vader Zijn huis schoon te maken voor het Feest van Ongezuurde 

Broden! 

 

 

Wij zijn het huis van God! 

1 Petrus 2:5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus. 

 

1 Korinthe 3: 16, 17 (HSV) 

16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?  

17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, 

want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u. 

 

Er was zuurdesem in de kerk te Korinthe: 

1 Korinthe 5: 1, 2, 6 (HSV) 

1 Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van 

hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de 

vrouw van zijn vader heeft.  

2 En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die 

deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen? 

6 Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg 

doorzuurt? 

 

1 Korinthe 5: 7, 8 (HSV) 

7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent 

immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.  

8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van 

slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en 

waarheid. 

(Willibrord Vertaling 1995 – WV 1995).: 8: Wij moeten ons feest vieren; 

Lutherse Vert.: Daerom laet ons Paeschen houden) 

 

Exodus 12: 3-6 (HSV) 

3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand  
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moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. 

4 Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de 

buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het 

aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. 

5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U 

moet het van de schapen of van de geiten nemen. 

6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel 

de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de 

avond. 

 

Johannes 12: 1, 2 (HSV) 

1 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die 

gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.  

2 Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus 

was een van hen die met Hem aanlagen. 

 

Johannes 12: 9, 10 (HSV) 

9 Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij 

kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de 

doden opgewekt had.  

10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, 

 

Johannes 12: 12, 13 (HSV) 

12 Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, 

hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,  

13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en 

riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning 

van Israël! 

 

Psalm 118: 24-26 (HSV) 

24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons 

verheugen en verblijd zijn.  

25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. 

(25 – Groot Nieuws Bijbel - GNB): Wij vragen u, Heer: kom ons te hulp! 25 – 

Lutherse Vert.: O HEERE, helpt!) 

26 Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis 

van de HEERE. 

 

Wat zien we: Op dezelfde dag dat het Pascha lam wordt gebracht naar de 

tempel, zo is Jesjoea ook naar de Tempel gebracht. 
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Markus 11: 9, 11-15 (HSV) 

9 En zij die vooropliepen en zij die volgden, riepen: Hosanna! Gezegend Hij Die 

komt in de Naam van de Heere!  

11 En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in; en nadat Hij alles 

rondom bekeken had en toen het al avond was, ging Hij met de twaalf de stad uit 

naar Bethanië. De vijgenboom verdord en de tempel gereinigd  

12 En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg Hij honger.  

13 En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen 

om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden; en erbij gekomen, vond Hij niets dan 

bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. 

14 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten 

in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het. 

15 En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, 

begon Hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en 

de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, 

keerde Hij om, 

 

Het is nu de tiende / elfde van Nisan en de inspectie van het Lam begint: 

 

Markus 12: 13 (HSV) En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de 

Herodianen naar Hem toe om Hem op een woord te vangen. 

 

Mattheüs 26: 59, 60 (HSV) 

59 De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse 

getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij 

vonden niets.  

60 En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. 

 

Lukas 23: 13-15 (HSV) 

13 Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, 

zei hij tegen hen: 

14 U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig 

maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze 

Mens niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u Hem 

beschuldigt. 

15 Ja, ook Herodus niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is door 

Hem niets gedaan wat de dood verdient. 
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SEDERDIENST: 

Johannes 13: 23 (HSV) En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, lag aan in 

de schoot van Jezus. 

 

 

DE VIER VRAGEN: 

1. Hoe komt het dat op alle andere avonden gedurende het jaar we een brood of 

matse eten, maar op deze avond we alleen matse / ongezuurd brood eten?" 

 

2. Hoe komt het dat op alle andere nachten we allerlei soorten kruiden eten, 

maar we op deze avond alleen maar bittere kruiden eten?  

 

3. Hoe komt het dat op alle andere avonden we onze kruiden nooit dippen, maar 

op deze avond we twee keer dippen? 

 

4. Hoe komt het dat op alle andere avonden we ofwel zittend of liggend eten, 

maar op deze avond we in een liggende positie eten? 

 

ANTWOORDEN: 

1. We eten alleen matse, omdat onze voorouders niet konden wachten om hun 

brood te laten rijzen, toen ze op de vlucht waren van slavernij in Egypte, en zo 

namen ze de broden uit hun ovens, terwijl ze nog steeds plat waren, dat was 

matse. 

 

2. We eten alleen Maror, een bitter kruid, om ons te herinneren aan de 

bitterheid van de slavernij, dat onze voorouders moesten doorstaan, terwijl ze in 

Egypte waren. 

 

3. Wij dippen twee keer - (1) groene groenten in zout water, en (2) Maror in 

Charoset, een zoete mix van noten en wijn – omdat de eerste dip een symbool van 

de tranen, dat vervangen werd door dankbaarheid, en de tweede dip 

symboliseert de verzoeting om de pijn te verminderen van de last van de 

bitterheid en het lijden. 

 

4. Wij liggen aan de Sedertafel, omdat in de oudheid, een persoon die een 

liggende houding heeft tijdens een maaltijd een vrij mens is, vrij van slavernij. 

Dus nemen we ook een liggende positie aan het Pascha Seder tafel, om ons te 

herinneren dat we nu een vrij mens zijn. 
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Exodus 12: 7-10 (HSV) 

7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en 

aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. 

8  Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met 

ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. 

9 U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op 

vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. 

10 U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen 

van over is, moet u met vuur verbranden. 

 

Waarom geroosterd of gebraden? 

Waarom niet gekookt in water? 

Waarom ongezuurde broden? 

Waarom gegeten met bittere kruiden? 

Waarom de volgende ochtend met vuur verbranden? 

Waarom liggend eten tijdens een Sedermaaltijd? 

 

 

DE VIER BEKERS: 

 

Exodus 6: 6, 7 (Nieuwe Bijbelvertaling- NBV) 

6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de 

Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, Ik zal jullie uit je slavenbestaan 

bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar 

straffen. 

7 Ik zal jullie aannemen als Mijn volk, en Ik zal jullie God zijn. En jullie zullen 

inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door 

de Egyptenaren is opgelegd. 

 

(Exodus 6:6,7 (HSV) 6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God 

zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt vanonder de 

dwangarbeid van de Egyptenaren. 

7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het 

aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, 

de HEERE.) 

 

Lukas 22: 17-20 (NBV) 

17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef 

hem aan elkaar door. 

20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie 
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wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

De eerste beker is de Beker van Heiliging: "Ik zal de last die de Egyptenaren 

jullie opleggen van je afnemen" Symbool van hoe de Heer ons bevrijd heeft van 

het juk van de lasten en zorgen van deze wereld. Hij wil onze lasten dragen. 

 

(Lukas 22:17-20 (HSV) 17 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt 

had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. 

18 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat 

het Koninkrijk van God gekomen is. 

19   En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen 

met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn 

gedachtenis. 

20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: 

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten 

wordt.) 

 

Exodus 4: 22, 23 (HSV) Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE:  
 

 

Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.  

 

23 Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u 

hebt geweigerd hem te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. 

 

We kunnen niet twee heren dienen. 

 

Dienen: abad בדו 

#5647 een primitief stamwoord; om te werken, om te dienen, landman, 

aanbidder. God wilde meer dan alleen maar hun uit hun ellende redden, God wilde 

hun aanbidding. God had hen uitgekozen en apart gezet, terwijl ze nog in Egypte 

waren. 

 

De tweede beker is de Beker van Bevrijding:” Ik zal jullie uit je slavenbestaan 

bevrijden.” De Heer niet alleen het juk weggehaald, maar Hij brak ook de 

kettingen die ons aan de wereld vastbinden. 

 

Bondage: abodah עבדה 

#5656 komt van 5647 (zie boven); werken van welke/wat voor aard dan ook; 

arbeid 
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Romeinen 6: 16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot 

gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de 

dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? 

 

Hun juk is verwijderd. De ketenen van slavernij zijn gebroken. Maar ze zijn niet 

vrij, totdat God hun Verlossingsprijs betaald heeft. 

 

De derde beker is de Beker van Verlossing: “Met opgeheven arm zal ik jullie 

verlossen 

 

Jeremia 32: 17 (HSV) Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde 

gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te 

wonderlijk. 

 

Welke prijs werd er betaald voor de schepping van het universum? Ons 

Verlossing nam dezelfde extensie van Gods macht, maar tegen een veel grotere 

prijs! 
 

De vierde beker is de Beker van Acceptatie: “Ik zal jullie aannemen als Mijn 

volk.” Het feit dat God een grote prijs betaald heeft voor u, is om u te laten 

weten, dat u Zijn beminde/geliefde bent. 

 

Efeze 1: 4-7 (HSV) 

4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, 

opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 

5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door 

Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 

6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft 

in de Geliefde. 

7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de 

overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 

 

Markus 14: 26 (HSV) En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij 

naar de Olijfberg. 

 

Psalm 118: 21-23 (HSV)  

21 Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent.  

22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.  

23 Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen. 
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Psalm 118: 27 (HSV) De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het 

feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. 

 

Markus 15: 21, 25 (HSV) 

21 En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, 

de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.  

25 En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. 

 

Mattheüs 27: 45-47 (HSV) 

45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 

negende uur toe. 

46 Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama 

sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 

47 Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept 

Elia. 

 

Handelingen 3:1 (HSV) Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel 

tijdens het uur van het gebed, het negende uur. 
 

Johannes 19: 30 (HSV) Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is 

volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 

 

Psalm 118:14-16 (HSV) 

14 De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.  

15 In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van 

verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden,  

16 de rechterhand van de HEERE is hoogverheven, de rechterhand van de 

HEERE doet krachtige daden. 

 

Johannes 6: 35 (HSV) En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie 

tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit 

meer dorst hebben. 

 

Mattheüs 2: 1 (HSV) Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de 

dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 

 

Bethlehem: Beyth Lechem בית  לחם (beet-leh-chem) Huis van Brood; 

#1035 OT Bethlehem;  

#1004 OT huis: bayith (בית) 

#3899 OT brood: lechem (לחם);  
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Leviticus 23: 5, 6(HSV) 

5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van 

de avond, is het Pascha voor de HEERE.  

6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden 

voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. 

 

Messias was “ongezuurd” of zonder zonde. 

 

Hebreeën 4: 15 (HSV) Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden 

kan hebben met onze zwakheden,  maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij 

is verzocht, maar zonder zonde. 

 

Psalm 16: 10 (HSV) Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet 

toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. 

 

Op dag van het Feest van de Ongezuurde broden, is dezelfde dag dat God Zijn 

eerstgeboren Zoon begraven had! 
 

Waarom is het Feest van de Ongezuurde Broden 7 dagen en volgt het 

onmiddellijk op het 1-daagse Feest van Pesach? 

 

Openbaring 13: 8, 9 (HSV) 

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens 

naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, 

sedert de grondlegging der wereld. 

9 Indien iemand een oor heeft, hij hore. 

 

Genesis 2: 2, 3 (HSV) 

2  Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, 

rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 

3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al 

Zijn werk, dat God schiep door het te maken. 

 

Numeri 33: 3, 4 (HSV) 

3 Zij braken op van Rameses; in de eerste maand, op de vijftiende dag van de 

eerste maand, de dag na het Pascha, vertrokken de Israëlieten door een 

opgeheven hand, voor de ogen van alle Egyptenaren,  

4 terwijl de Egyptenaren hen begroeven die de HEERE onder hen getroffen had, 

alle eerstgeborenen; ook had de HEERE strafgerichten voltrokken over hun 

goden. 
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Matteüs 28: 1 (HSV) Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de 

eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar 

het graf te kijken. 

 

Leviticus 23: 10, 11 (HSV) 

10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat 

Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van 

uw oogst naar de priester brengen.  

11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een 

welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof 

bewegen. 

Schoof: omer עמר 

#6016 OT omer 

#6014 OT letterlijk een hoop, dat wil wil zeggen “een bundel”; een schoof staat 

voor een persoon en schoven mensen 

 

Psalm 126: 6 (HSV) Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; 

maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen. 
 

1 Korinthe 15: 20 (HSV) Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de 

Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 

 

Handelingen 26: 23 (HSV) namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als 

Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en 

de heidenen. 

 

Deuteronomium 26: 1, 2 (HSV) 

1 En wanneer u in het land komt dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit 

geeft, en u dat in bezit neemt en erin woont, moet het zó zijn  

2 dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land, die u 

binnenhaalt van uw land, dat de HEERE, uw God, u geeft; en u moet die in een 

korf leggen en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn 

Naam daar te laten wonen. 

 

Wat weten wij over Jesjoea? 

1. Eerstgeborene van Maria – Mat. 1: 23-25 

2. De eerste uit God geboren – Heb. 1:6 

3. Eerstgeborene der ganse schepping – Kol. 1: 15 

4. Eerstgeborene der doden – Op. 1:5; Hand. 26: 23 

5. Eerstgeborene onder vele broeders – Rom. 8: 29 
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6. Eersteling van hen die ontslapen zijn/Eerste vrucht onder 

gestorven/Eerste vrucht van de opgestane – 1 Kor. 15: 14-23 

7. Het begin van de schepping van God – Op. 3: 14 

8. Hij is de meest vooraanstaande (Preeminent One) – Kol. 1: 18 

 

Wij vervolgen: 

 

Mattheüs 27: 51-53 (HSV) 

51   En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot 

beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; 

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen 

waren, werden opgewekt; 

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en 

zijn aan velen verschenen. 

De Eerste en de beste schoof van de gerst werd geoogst en naar de Tempel 

gebracht als een Offer van Dankzegging aan de Heere van de Oogst. Het was 

representatief voor de hele oogst, die dient als een belofte, dat de rest van de 

oogst zou worden gerealiseerd. 

 

Lukas 10:2(HSV) Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig 

arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst 

uitzendt. 

 

 

HET TELLEN VAN DE OMER (SCHOOF) 

 

Leviticus 23: 15, 16 (SVJ) 

15 Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat 

gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen 

sabbatten zijn;  

16 Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, 

dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren. 

 

Tellen in het vooruitzicht van een spannende gebeurtenis is heel begrijpelijk. Op 

een of ander moment, hadden we allemaal waarschijnlijk iets gezegd als: "Oma 

komt op bezoek over anderhalve week" of "slechts 17 dagen tot mijn verjaardag!" 

 

Maar er is een subtiel verschil: De gebruikelijke methode is om af te tellen naar 

de grote dag, terwijl in het geval van de Omer, tellen wij van een NAAR vijftig.  
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Waarom dit verschil? 

 

Het antwoord is, dat de Joden nog niet geestelijk uitgerust waren, om de Tora 

te ontvangen. Al meer dan 200 jaar hadden ze geleefd in een Egyptische 

samenleving, die wereldwijd bekend was als een centrum voor immoraliteit, zonde 

en zedelijke slechtheid. De hoge impact van de Exodus - 10 wonderbaarlijke 

plagen en het splijten van de Rode Zee - brachten de Joden in  fysieke vrijheid. 

Elke ervaring, hoe krachtig het ook mag zijn, verandert iemands karakter niet 

definitief. Dat gebeurt alleen door te oefenen en aan te passen in de loop der 

tijd. 

 

Waarom heeft God 50 dagen gewacht, nadat de Joden uit Egypte waren gegaan 

voor Hij de Tora aan hen gaf? Waarom gaf Hij het niet aan hen in Egypte, of 

onmiddellijk na hun vertrek uit Egypte? 

 

U kunt het volk uit Egypte weghalen, maar u kunt Egypte niet uit het volk 

weghalen. Niet gelijk. Denk aan rijke mensen die stelen. Of mensen die 

deelnemen aan een seminar/conferentie en daarna helemaal geestelijk opgepept 

zijn, maar geen permanente verandering in hun leven laten zien. 

 

Leviticus 25: 8, 9 (HSV) 

 

8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, 

zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn.  

9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal 

laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. 

 

 

WAAROM MOET DE OMER GETELD WORDEN? 

 

Vanaf het begin van de dag dat de eerste Omer van gerst werd geoogst en naar 

de Tempel gebracht werd, begon het aftellen naar het volgende Bijbelse Feest. 

De Israëlieten werden bevolen om 49 dagen te tellen en dan begint het Feest 

van Pinksteren op de vijftigste dag. Traditioneel is de periode van de 

Omertelling een tijd om aan geestelijk introspectie te doen, zodat de tellers 

zichzelf kunnen voorbereiden op Shavuoth of Pinksteren. Omdat het tijdens 

Pesach begint en eindigt met Shavuoth is het, dus een herinnering aan de reis 

van Egypte naar de berg Sinaï. Een herinnering aan onze reis van de wereld naar 

een leven, dat in de Geest wandelt. Het is een verwachting van een komende 

oogst en dus vragen we God om ons klaar te maken voor de komende oogst! 
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Het tellen van de Omer is aftellen naar Shavuoth, de tijd dat de Heilige Geest 

uitgestort zou worden. Het is een reis die begint met Pascha, het symbool van 

ons redding in Jesjoea, en eindigt op Pinksteren, het symbool van onze voltooiing 

door de Heilige Geest. De lengte of duur van de dagen tussen de twee 

gebeurtenissen moet een tijd van geestelijke bezinning, groei, reiniging en 

voorbereiding zijn. 

 

De opstanding van de Meester maakt het tellen van de Omer een seizoen van 

speciale betekenis en vreugde. Voor Zijn discipelen, is het een tijd om hun 

opgestane Heer, Jesjoea te herinneren. Al Zijn verschijningen na de opstanding 

en hemelvaart vielen binnen de dagen van de Omertelling. 

 

Op de eerste dag van de Omer verscheen Messias Jesjoea aan Miriam en twee 

anderen, terwijl ze naar Emmaüs reisden, daarna kwamen ze bij elkaar. 

 

Johannes 20: 18, 19 (HSV) 

18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had 

en dat Hij dit tegen haar gezegd had.  

19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de 

plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, 

kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 

 

Op de negende dag van de Omer, verscheen Hij aan hen opnieuw en Thomas was 

bij hen tijdens het tellen van de Omer. 

 

Johannes 20: 26 (HSV) En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en 

Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond 

in hun midden en zei: Vrede zij u. 

 

1 Korinthe 15: 6, 7 (HSV) 

6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie 

de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.  

7 Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen 

 

Tijdens het tellen van de Omer, verscheen Hij aan zeven anderen, terwijl ze aan 

het vissen waren op de zee (zie Joh. 21: 1-3). 
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OP DE VEERTIGSTE DAG VAN DE OMER 

 

Handelingen 1: 3, 4 (HSV) 

3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met 

veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien 

werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.  

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg 

zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van 

Mij gehoord hebt; 

 

Handelingen 1: 9 (HSV) En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl 

zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 

 

Ze wachtten en telde de dagen. Eenenveertig, tweeënveertig, drieënveertig ... 

zevenenveertig, achtenveertig, negenenveertig dagen van de Omer...”Toen de dag 

van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen” (Handelingen 2: 1 – 

WV 1995). 

 

Laten we samen dit jaar met elkaar werken terwijl we het tellen van de Omer 

houden. Laten we het opgestane leven in ons tot uitdrukking brengen door meer 

vreugde te verspreiden. 

 

Numeri 28:26 (HSV) 

26 Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest de HEERE een 

nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel  

dienstwerk mag u dan doen. 

 

 

PINKSTEREN/SHAVUOTH 

 

Deuteronomium 16: 16 (HSV) Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is 

onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die 

Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest 

(Shavuoth) en op het Loofhuttenfeest (Soekkot). Men mag echter niet met lege 

handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen, 

 

Leviticus 23: 17 (HSV) Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, 

bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, 

met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE. 
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Leviticus 23: 20, 21 (HSV) 

20 De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor 

het aangezicht van de HEERE bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een 

heilige gave voor de HEERE, bestemd voor de priester.  

21 U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag 

geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw 

woongebieden, al uw generaties door. 

 

Handelingen 2: 1, 5 (HSV) 

1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind 

bijeen.  

5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er 

onder de hemel zijn. 

 

Handelingen 2: 2, 3 (HSV) 

2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag 

en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.  

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat 

op ieder van hen. 

 

Handelingen 2: 15 (HSV) deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u 

vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 

 

Exodus 23: 14-16 (HSV) 

 

14 Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren.  

15 Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang 

moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd 

in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag 

niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen. 

16 Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op 

de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het 

jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt 

 

Handelingen 2: 41 (HSV) Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden 

gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen 

toegevoegd. 

 

Handelingen 4:4 (HSV) En velen van hen die het Woord gehoord hadden, 

geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. 
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Exodus 19: 16, 18 (HSV) 

16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg 

donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk 

bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.  

18 De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur 

neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de 

berg beefde hevig. 

 

Ezechiël 1: 4 (HSV) Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een 

grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan 

kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. 

 

Ezechiël 3: 12, 13 (HSV) 

12 Toen hief de Geest mij op en ik hoorde achter mij een geluid van een groot 

gedreun: Geloofd zij de heerlijkheid van de HEERE vanuit Zijn plaats!  

13 En ik hoorde het geluid van de vleugels van de levende wezens die elkaar 

raakten, het geluid van de wielen vlak bij hen en het geluid van een groot 

gedreun. 

 

Ezechiël 36: 26, 27 (HSV) 

26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. 

Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 

27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn 

verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 

 

 

Jesaja 24: 5, 6 (HSV) 

5 Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten 

(THORA), zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. 

6 Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. 

Daarom zullen de inwoners van het land   verbrand worden, zodat er weinig 

stervelingen zullen overblijven. 

 

Psalm 119: 53 (HSV) Grote verontwaardiging heeft mij bevangen 

vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten. 

 

Psalm 119: 126 (HSV) Het is tijd voor de HEERE om te handelen, want zij hebben 

Uw wet verbroken. 
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Ruth 2: 23 (HSV) Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen, 

tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar 

schoonmoeder. 

 

Openbaring 14: 18 (HSV) En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, 

en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de 

scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de 

wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. 

 

Net zoals de Voorjaarsfeesten generale repetities waren voor de eerste komst 

van de Messias, zijn de Najaarsfeesten ook generale repetities voor Zijn tweede 

komst! 

 

HIJ IS DEZELFDE GISTEREN, HEDEN EN TOT IN EEUWIGHEID! 
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DE FEESTEN VAN DE HEER 
 

FEEST VAN DE BAZUINEN 
JOM TEROE’A 

HOOFDSTUK 2 
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Vindt u het niet handig om te weten van te voren de een belangrijke gebeurtenis 

die je leven zal beïnvloeden? Vooral als ze het over leven of dood kwesties. Net 

als weten bijvoorbeeld wanneer een orkaan (Katrina) zou een plaats treffen. 

 

Leviticus 23: 1, 2 (HSV) 

1 De HEERE sprak tot Mozes:  

2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die 

u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: 

 

Feest van de Bazuinen (Jom Teroe’a): BEROUW 

Dag van Verzoening (Jom Kippoer): VERLOSSING 

Loofhuttenfeest (Soekkot): GEJUBEL 

 

Uitdrukkingen voor de Feest van de Bazuinen of JOM TEROE’A: 

De Tijd van Jacobs Benauwdheid 

De Dag van Bazuingeschal 

Jom Hadin/Dag des Oordeel/Het Openen van de Boeken/Het Openen van de       

Poorten 

Jom Hakeseh/De Verborgen Dag 

Ha Kiddushim/Nesuin/Bruiloftsfeest van de Messias 

Ha Melekh/Kroning van de Messias 

 

Genesis 1: 14 (HSV) En God zei:  Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om 

scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding 

van vaste tijden en van dagen en jaren! 

 

Tekens/tot aanduiding: owth 

 owth” (in de zin van verschijnen); een signaal (letterlijk of“ אות #226

figuurlijk), zoals een vlag 

 

Feest(en): mo’ed(im) 

 mo’ed, een afspraak, i.e. een gezette tijd, seizoen, specifiek een feest מועד
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“voor de dagen en de jaren”: 

De Hebreeuwse kalender is een jaar kalender die in het Jodendom gebruikt 

wordt. Het is gebaseerd op zowel de maancyclus (die bepaalt de maanden) en op 

de zonnecyclus (die bepaalt het jaar). Dit in tegenstelling tot de Gregoriaanse 

kalender, die uitsluitend gebaseerd is op de zonnecyclus. 

 

Daniël 7: 25 (HSV) Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de 

Allerhoogste mishandelen en hij is van plan feesttijden en wet te veranderen. Ze 

zullen aan zijn macht zijn overgeleverd voor een tijd, tijden en een halve tijd. 

 

Feesttijden: zeman (Aramees) 

#2165 tijden 

#2166 zimnin: tijden 

 

Amos 3: 3 (NBG) Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? 

 (Amos 3:3 (HSV) Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben?) 

Verkondigen: qara קרא 

#7121 stamwoord: betekent iemand aanspreken; een persoon die iemand heeft 

ontmoet aanspreken, oproepen (oproepen op naam) degenen, die zijn genodigd; 

adresseren; uitnodigen, vermelden, publiceren, gelezen worden 

 

Leviticus 23: 23, 24 (HSV) 

23 De HEERE sprak tot Mozes: 

24 Spreek tot de Israëlieten en zeg:   

In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag 

houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige 

samenkomst. 

Onthouden: zakar זכר 
#2142 markeren; om aan te geven (om te herkennen), dat wil zeggen onthouden; 

om te vermelden, bedachtzaam, er voor zorgen om te onthouden; memento 

 

Als de Heer, geen herinnering heeft aan een persoon of volk, dat betekent dat 

ze zijn afgewezen door Hem: Lukas 13: 27 (HSV) “En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik 

weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid 

bedrijven.” 

 

Numeri 10: 9 (HSV) Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de 

tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank 

laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw  
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God, en u zult van uw vijanden verlost worden. 

 

Maleachi 3: 16-18 (HSV) 

16 Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat 

er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, 

voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.  

17 En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik 

maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn 

zoon spaart die hem dient.  

18 Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een 

goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient. 

 

Ter herinnering aan Gods Barmhartigheid, elk jaar op deze dag, lezen de Joden 

het verhaal van het vastmaken van Izaäk. Ze blazen op de ramshoorn om aan 

Gods genade herinnerd te worden. Feest van Bazuingeschal wordt vergeleken 

met de Dag Des Oordeels, welk met barmhartigheid werd uitgereikt of gegeven. 

De Grote Verzoendag is een dag van genade, terwijl we verzoening zoeken voor 

onze zonden door rechtvaardigheid. Het is een dag om mensen eraan te 

herinneren om zich te bekeren van hun zonden en om God aan Zijn genade te 

herinneren. 

 

Numeri 29: 1 (HSV) In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, 

moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 

Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. 

 

Hard geluid: Teroe’a תרועה 

#8643 uitroep van vreugde; een strijdkreet, bazuingeschal, alarm blazen, 

vreugde, gejuich 

 

1 Korinthe 14:8 (HSV) Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie 

zal zich gereedmaken voor de strijd? 

 

Psalm 47: 6 (SVJ) God vaart op met gejuich (Teroe’a), de HEERE met geklank 

der bazuin (sjofar). 

 

1 Thessalonicenzen 4: 16 (HSV) Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de  

 

stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 

doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 
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Zacharia 9: 14 (HSV) De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal 

Zijn pijl uitschieten. De Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal 

optrekken in zuiderstormen. 

 

Psalm 89: 16 (HSV) Welzalig het volk dat de klank van de bazuin (Teroe’a) kent, 

zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. 

 

UITDRUKKINGEN VAN JOM TEROE’A: 

 

DE TIJD VAN JAKOBS BENAUWDHEID 

 

Jeremia 30: 6, 7 (HSV) 

6 Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man 

gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle 

gezichten lijkbleek weggetrokken?  

7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van 

benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. 

 

Jesaja 26: 17 (HSV) Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren,  

ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht, 

HEERE. 

 

Jesaja 13: 6-8 (HSV) 

6 Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de 

Almachtige komt hij.  

7 Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal 

wegsmelten.  

8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij 

zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar 

aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. 

 

Daniël 12: 1 (HSV) In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw 

volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is 

sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: 

ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 

 

Zefanja 1: 14-16 (HSV) 

14 De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de 

dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen!  
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15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een 

dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een 

dag van donkere wolken,  

16 een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden 

en tegen de hoge hoektorens. 

(GNB 1996: vers 16 een dag waarop de ramshoorn wordt geblazen, 

krijgsgeschreeuw weerklinkt, vestingen en hoge torens worden aangevallen.) 

 

“dag”-“jom”; “ramshoorn”-“sjofar”; “krijgsgechreeuw”-“Teroe’a” 

 

Mattheüs 24: 7, 8 (HSV) 

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk 

tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke 

ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.  

8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 

 

Weeën: odin 

#5603 (Grieks) intens lijden vergelijkbaar met weeën; barensnood; extreem 

lijden 

 

Amos 5: 20 (HSV) Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn, en geen licht; 

donkerte – zonder lichtglans erover? 

 

Openbaring 17:5 (HSV) En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:  

Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van 

de aarde. 

 

Daniël 11: 32 (HSV) En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij 

doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij 

grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. 

 

Spreuken 7: 1-3 (HSV) 

1 Mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij jou op. 

2   Neem mijn geboden in acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je 

oogappel. 

3   Bind ze aan je vingers, schrijf ze op de tafel van je hart. 

 

Wet/geboden: Tora תורה 
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#8451 Tora; van #3384 yarah  ירהstromen als water (i.e. regenen); om te  

schieten (i.e. een pijl schieten); om erop te wijzen (alsof door met de  

vinger  te wijzen); om les te geven; om in de roos te schieten 

 

Spreuken 7: 4-10 (HSV) 

4 Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster, en noem het inzicht je 

bloedverwant, 

5 opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met 

haar woorden vleit. 

6 Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. 

7 Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder 

verstand op 

8 die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar 

huis, 

9 in de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker. 

10 En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van 

hart. 

 

Spreuken 7: 13-15 (HSV) 

13 Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen 

hem: 

14 Ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn geloften nagekomen. 

15 Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoetom je ijverig te zoeken en – 

daar vond ik je! 

 

Marcus 13: 34 (HSV) De Zoon des Mensen...” Het zal zijn als bij iemand die naar 

het buitenland ging (“verre reis” Groot Nieuws Bijbel 1996): hij verliet zijn huis, 

gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter 

waakzaam te zijn.” 

 

Mattheüs 25: 14, 15 (HSV) Het Koninkrijk van de Hemel...”is als iemand die naar 

het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen 

toevertrouwde.” 

15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, 

ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg 

 

Mattheüs 20: 1, 11 (HSV) 

1 Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens 

vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren.  
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11 Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes (Engels 

NKJ: “good man of the house). 

 

Spreuken 7: 18-20 (HSV) 

18 Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe, laten we samen 

genieten van grote liefde.  

19 Want mijn man (Engels NKJ: “goodman”) is niet thuis, hij is voor een verre 

reis vertrokken.  

20 Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de volle maan 

zal hij thuiskomen. 

 

Volle maan: keseh כסא  

#3677 benoemde tijd; volheid of volle maan, i.e. zijn feest: benoemde tijd 

 

 

KOMT ALS EEN DIEF 

 

Openbaring 3: 1-3 (HSV) 

1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven 

Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de 

naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. 

2 Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw 

werken niet vol bevonden voor God. 

3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer 

u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist 

niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. 

 

Openbaring 3: 17, 18 (HSV) 

17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, 

maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.  

18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk 

wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid 

niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 

 

Openbaring 16: 15 (HSV) Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op 

zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte 

niet zal zien. 

 

De hogepriester stond ook bekend als "een dief in de nacht." 
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Mattheüs 25: 8-13 (HSV) 

8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen 

gaan uit. 

9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg 

voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 

10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed 

waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 

11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!  

12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.  

13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon 

des mensen komen zal. 

 

Lukas 12: 37-41 (HSV)  

37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, 

Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal 

komen om hen te dienen. 

38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake 

en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. 

39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de 

dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten 

inbreken. 

40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de 

Zoon des mensen komen. 

41 En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot 

allen? 

 

Lukas 12: 42-46 (HSV) 

42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de 

heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het 

voedsel te geven dat hun toekomt? 

43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal 

worden. 

44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 

45 Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en 

zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en 

dronken te worden, 

46 dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet 

verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en 

hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. 
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Mattheüs 16:3 (HSV) en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber 

rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u 

de tekenen van de tijden niet onderscheiden? 

 

Lukas 19: 41, 42, 44 (HSV) 

41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.  

42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede 

dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.  

44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. 

Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip 

waarop er naar u omgezien werd, niet hebt. 

(NBV verzen: 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan 

brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 

44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen 

geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt 

herkend.’) 

 

1 Kronieken 12: 32 (HSV) En van de nakomelingen van Issaschar, die inzicht 

hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen: hun hoofden waren er 

tweehonderd, met al hun broeders onder hun bevel.  (SVJB: “ervaren waren in 

het verstand van de tijden”) 

 

1 Thessalonicenzen 5: 1-5 (HSV) 

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet 

nodig dat men u schrijft. 

2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de 

nacht. 

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een 

onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, 

en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 

4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou 

overvallen. 

5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de 

nacht en ook niet van de duisternis. 

(WV 1995 vers 1: “...Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven, 

broeders en zusters.” vers 4: “...de dag u als een dief zou verrassen.” ; GNB 1996 

vers 1: “Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het precieze 

tijdstip waarop de dag van de Heer zal komen.”) 
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Ezechiël 33: 2, 3, 7 (HSV) 

2 Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer Ik een 

zwaard over een land breng, en de bevolking van dat land neemt een man ergens 

uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan,  

3 en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en 

waarschuwt het volk,  

7 En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U 

zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen. 

 

Jeremia 6: 10, 16, 17, 19 (HSV) 

10 Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? 

Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan, zie, 

het woord van de HEERE is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in.  

16 Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, 

waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. 

Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet. (NBG: “...Wij willen die niet gaan.”) 

17 Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar 

zij zeggen: Daar slaan wij geen acht op. (WV 1995: “Let op het teken van onze 

bazuin.” Maar ze zeiden: “Daar letten wij niet op.”) 

19 Luister, aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun 

gedachten. Want op Mijn woorden hebben zij geen acht geslagen, en Mijn wet 

(TORA), die hebben zij verworpen. (WV 1995: “Want ze letten niet op mijn 

woorden, mijn wet hebben ze geminacht.) 

 

Jesaja 58: 1 (HSV) Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, 

verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden.(WV 

1995: “...verhef uw stem als een ramshoorn.”) 

 

DE DAG VAN BAZUINGESCHAAL 

 

Daniël 12: 2 (HSV) En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen 

ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 

 

Jesaja 26: 19 (HSV) Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen 

opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als 

dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. 

 

1 Thessalonicenzen 4: 16, 17 (HSV) 

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 
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met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, 

zullen eerst opstaan.  

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen 

opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. 

En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 

 

Ongezuurde Broden (Nisan 15) = Volle Maan 

Loofhuttenfeest/Soekkot (Tishri 15) = Volle Maan 

Feest van de Bazuingeschal/Jom Teroe’a = Nieuwe Maan 

 

Tijdens de diaspora, werd het gedurende twee dagen gevierd en werd bekend als 

één lange dag. 

 

Waarom is het twee dagen lang? Omdat het viel op de eerste dag van de maand, 

dat is de nieuwe maan, en ze wilden dat iedereen het zou weten, vooral de Joden 

in de diaspora. Het werd beschouwd als Een Lange Dag. Dit feest viel op de 

eerste dag van de maand, dus het was bekend als het feest, waar niemand de dag 

of het uur van kan weten! Het was een dag die symbolisch verborgen zou blijven, 

zelfs voor Satan, zodat hij niet 100% bewust zou zijn van de komst van deze dag. 

 

1 Korinthe 2:8 (HSV) een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld 

gekend heeft.  Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der 

heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 

(WV 1995 Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij 

ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd 

hebben.) 

 

Omdat het de eerste dag van de maand was, duurde het 2 dagen lang en was het 

gebaseerd op de waarneming van het Nieuwe Maan door twee getuigen staat dit 

feest bekend als het feest, waarvan niemand "de dag noch het uur" weet! 

 

Op het Feest van Bazuingeschal, wordt de sjofar 100 keer geblazen. 

Er zijn drie geluiden die gemaakt worden met de sjofar: 

1. Tekia - een lang bazuingeluid 

2. Sjewariem - drie kortere bazuingeluiden 

3. Teroe’a - 9 snelle bazuingeluiden in korte opeenvolgingen. 

Deze serie wordt 11 keer gedaan voor een totaal van 99 bazuin geluiden en het 

laatste geluid staat bekend als "De Laatste Bazuin"! 
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1 Korinthe 15: 51-53 

51 Zie, ik vertel u een geheimenis:  Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij 

zullen allen veranderd worden, 

52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de 

bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt 

worden, en ook wij zullen veranderd worden. 

53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit 

sterfelijke moet  zich met onsterfelijkheid bekleden. 

 

Hooglied 2: 10, 11, 16, 17 (HSV) 

10 Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn 

allermooiste, en kom!  

11 Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. 

 

16 Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies,  

17 tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn 

Liefste, en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van 

Bether. 

 

Hooglied 3: 1, 2 (HSV) 

1 Op mijn bed zocht ik in de nachten Hem Die ik innig liefheb, Ik zocht Hem, 

maar ik vond Hem niet.  

2 Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en 

over de pleinen, Hem zoeken, Die ik innig liefheb. Ik zocht Hem, maar ik vond 

Hem niet. 

 

Hooglied 5: 2-6 (HSV) 

2 Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe 

Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn 

hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen. 

3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn 

voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? 

4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd 

ontroerd om Zijnentwil. 

5 Ik stond op, om mijn Liefste open te doen; en mijn handen drupten van mirre, 

en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handhaven des slots. 

6 Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken, Hij was 

doorgegaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond 

Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet. 
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Efeze 5: 14 (HSV) Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de 

doden, en Christus zal over u lichten. 

 

JOM HADIN/DAG DES OORDEELS/HET OPENEN VAN DE BOEKEN/HET 

OPENEN VAN DE POORTEN 

 

Het was altijd Gods wil om eerst te waarschuwen, voordat Hij oordeel brengt. 

Nummer 40 is altijd een tijd voor het testen of een waarschuwing. 

 

40 dagen voor Ninevé, voor Mozes na het gouden kalf, Jesjoea in de woestijn, de 

12 spionnen. 

 

De 12 spionnen: 

Numeri 13: 24, 25 (HSV) 

24 Die plaats noemde men het dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar 

afgesneden hadden.  

25 Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na verloop van 

veertig dagen. (Jom Kippoer en Hebron) De maand van Elul 

 

Johannes de Doper: Het bewustzijn dat iemand naar een proces gaat of een 

beproeving gaat meemaken, staat voor het proces of beproeving zelf. 

 

Openbaring 14: 18 (HSV) En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, 

en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de 

scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de 

wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. 

 

Hoort gij! Hoort gij! De rechtbank is in sessie! De Rechtvaardige Eervol Rechter 

van het Heelal is Voorzitter! 

 

In het Jodendom geloven ze, dat elk jaar op deze dag, de Hemelse Hof is in 

sessie! De boeken worden geopend! God kijkt naar de levensverloop van elk 

persoon om te zien hoe we zorgden voor Zijn investering in ons. Dit proces duurt 

10 dagen tot de Grote Verzoendag. Uw leven wordt op een weegschaal geplaatst. 

Een beeld dat men het gevoel geeft dat zijn/haar leven, in iemands anders 

handen ligt. We hebben 10 dagen de tijd om berouw te tonen en ons leven te 

hervormen in deze tijd, voordat het vonnis is ingesteld en de boeken zijn 

gesloten op Jom Kippoer. Iedereen in de wereld zal voor de Hemelse Rechter 

staan, zoals legertroepen die worden beoordeeld door een generaal. Het vonnis 

wordt dan uitgedeeld tijdens de volgende dagen en jaren. 
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2 Korinthe 5: 10 (HSV) Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 

openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van 

zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

 

1 Korinthe 3: 13-15 (HSV) 

13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, 

omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 

14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal 

hij loon ontvangen. 

15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal 

behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen. 

 

Daniël 7: 10, 11 (HSV) 

10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal 

duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn 

aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.  

11 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik 

keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan 

het laaiend vuur werd prijsgegeven. 

 

Openbaring 5: 11-13 (HSV) 

11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de 

dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden 

tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. 

12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de 

kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en 

dankzegging. 

13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, 

en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het 

Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 

 

Openbaring 20: 11, 12 (HSV) 

11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht 

vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te 

vinden was.  

12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden 

geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En 

de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, 

naar hun werken. 
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Openbaring 4: 1, 2 (HSV) 

1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem 

die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik 

zal u laten zien wat hierna moet geschieden.  

2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, 

en op de troon zat Iemand. 

 

Psalm 24: 7-10 (WV 1995) 

7 Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning 

der ere binnengaat. 

8 Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig 

in de strijd. 

9 Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning 

der ere binnengaat. 

10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Hij is de 

Koning der ere. Sela 

 

Psalm 118: 19, 20 (HSV) 

19 Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik 

binnengaan, ik zal de HEERE loven.  

20 Dit is de poort van de HEERE, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. 

 

Jesaja 26: 1-3 (HSV) 

1 Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een 

sterke stad, God stelt heil tot muren en vestingwallen.  

2 Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de 

trouw bewaart.  

3 Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft 

op U vertrouwd. 

 

Joël 2: 1, 2 (HSV) 

1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van 

het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!  

2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere 

wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een 

groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna 

niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie.  

 

Joël 2: 11-13 (HSV) En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit,  
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want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer 

brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal 

hem kunnen verdragen?  

12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, 

namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.  

13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want 

Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft 

berouw over het kwaad. 

 

Zefanja 1: 14-16 (HSV) 

14 De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de 

dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen!  

15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een 

dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een 

dag van donkere wolken,  

16 een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden 

en tegen de hoge hoektorens. 

(SVJ vers 14: “...de stem van den dag des HEEREN;”) 

(WV1995 vers 14: “...de klank van de dag van de HEER.”) 

 

JOM HAKESEH (DE VERBORGEN DAG) 

 

Zefanja 2: 1-4 (HSV) 

1 Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar 

God,  

2 voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over 

u komt de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de 

toorn van de HEERE.  

3 Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. 

Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen 

worden op de dag van de toorn van de HEERE.  

4 Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; Asdod, midden 

op de dag zal men het verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. 

 

Psalm 27: 5 (HSV) 

5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in 

het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 

 

Jesaja 26: 20, 21 (HSV) 

20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u  
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voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.  

21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de 

bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop 

vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt 

houden. 

 

HA KIDUSSHIM/NESUIN (BRUILOFT VAN DE MESSIAS) 

 

De Bijbel is een huwelijksverbond 

 

Joël 2: 15, 16 (HSV) 

15 Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere 

samenkomst bijeen.  

16 Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de 

kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, 

de bruid uit haar slaapkamer. 

 

Kamer (slaapkamer): Chuppah חפה 
#2646 (OT) kamer; komt van #2645 (OT) baldakijn; een bedekking als in 

bekleding 

 

Jeremia 23: 5, 6 (HSV) 

5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige 

SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij 

zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.  

6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn 

Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 

 

Jeremia 33: 15, 16 (HSV) 

15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid 

doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.  

16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit 

is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 

 

EROESIN (Ritus/Plechtigheid van Verloving)/KIDOESHIN 

(Afgeronde/Volbrachte Plechtigheid, na het drinken van de beker van het 

verbond) 
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1. Huwelijken werden door de ouders georganiseerd (Abraham voor Isaac) 

Normaal gesproken zou de jonge man naar het huis van de “aanstaande 

bruid” of verloofde gaan, met drie voorwerpen:     

  a. grote som geld       

  b. verlovingscontract      

  c. wijn 

Iemand die bij een huis met deze drie voorwerpen komt, werd zeker 

beschouwd als een verdachte. Indien de bruidsschat werd goedgekeurd, 

werd een glas wijn geschonken. Indien zij instemde, werd het contract van 

de verloving voor hen beide een wettig document. Hun status was eerder 

die van verloofd dan van volledig getrouwd, ook al worden ze als man en 

vrouw genoemd.          

                   

Genesis 24: 53 (HSV)  

53 Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en 

kledingstukken, en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder 

gaf hij kostbaarheden.             

58 Zij riepen Rebecca en vroegen haar: Wil je met deze man meegaan? Zij 

antwoordde: Ik zal meegaan.       

                           

1 Petrus 1:8 (HSV) Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. 

Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een 

onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. 

 

Mattheüs 1:18, 19·(HSV) 

18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn 

moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij 

samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.         

19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij 

rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 

                                   

Ondertrouw: mnésteuó (NT - Grieks). 

#3423 oorspronkelijk, "om het hof te maken en te winnen;” verloven, 

vervolgens te beloven in huwelijk. Het is afgeleide van #3415 mnaomai: om 

een souvenir (verlovingscadeau), dat wil zeggen verloven.   

            

2. De bruidsprijs/bruidsschat werd bepaald voor de bruid                            

1 Petrus1: 18, 19 (HSV)  

18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, 

vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen 

overgeleverd is, 
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19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en 

onbevlekt Lam.         

                  

1 Korinthe 6: 20 (HSV) U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom 

God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.    

         

3. De Bruid en Bruidegom zijn Verloofd 

Dit verbindt de twee wettelijk samen, maar ze wonen nog niet samen. 

             

Jer. 2:2 (HSV) Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken: Zo zegt de 

HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van 

uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land 

waarin niet wordt gezaaid.       

                     

Hosea 2: 19-20 (HSV). 

19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen. 

20 Op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren. 

Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren.   

  

4. Er werd een geschreven document opgesteld, in wat we de Ketoebah 

noemen. Daarin werd de bruidsschat vermeld, de beloften van de 

bruidegom en de rechten van de bruid. De Bijbel is onze Ketoebah!  

            

2 Kor. 1: 20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja 

en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.            

                    

1 Joh. 5:14, 15 (HSV) 

14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat 

Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.        

15 En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten 

wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen

            

5. De bruid moet haar toestemming geven. "Ik zal het doen"   

Rom. 10: 8-10 (HSV)              

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit 

is het Woord van het geloof, dat wij prediken:           

9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat 

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.               

10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond  

belijdt men tot zaligheid.        
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Ex. 24: 3 (HSV) Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de 

HEERE en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk 

eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, 

zullen wij doen.         

  

6. Geschenken werden gegeven aan de bruid. Dan zouden ze een beker wijn 

delen genaamd "De Beker van het Verbond."     

                             

Ef. 4: 7-8 (HSV) 7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de 

maat van de gave van Christus. 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de 

hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

            

1 Kor. 12: 1 (HSV) Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik 

niet dat u onwetend bent.       

   

7. De bruid zou een mikwe (onderdompeling in water) hebben, een 

ceremoniële daad van scheiding die toont dat zij nu een andere weg zou 

gaan van de oude weg naar de nieuwe weg.      

                

Ezechiël 16: 8, 9 (HSV)              

8 Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn 

mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik 

sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. 9 

Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met 

olie.           

                        

Ze is nu gekocht met een prijs en mag nu haar tijd besteden met de 

voorbereiding om te leven als een echtgenote en moeder in Israël. Ze gaat 

nu haar dagen doorbrengen, om te leren hoe ze haar man mag behagen en 

zijn terugkeer te verwachten. 

8. Na de beker wijn, dan maakt de bruidegom een uitspraak wat wij in de 

Bijbel vinden: “Hij ging naar het huis van zijn Vader om een plaats voor 

haar gereed te maken." Deze plaats is bekend als de kamer. 

 

Als iemand gaat vragen wanneer de dag van de bruiloft zal plaatsvinden, 

zou hij antwoorden: "Alleen mijn vader weet het”, want de vader moet 

helemaal tevreden zijn en eerst moeten alle voorbereidingen worden 

gemaakt, voordat hij met zijn bruid kan trouwen en kan meenemen. 

                  

Markus 13:32 (HSV) Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend,  
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ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan  
    de Vader.          

  

9. De bruidegom keerde terug welk gepaard ging met een uitroep "Zie, de 

bruidegom komt" en de sjofar werd geblazen. Dit werd over het algemeen 

's nachts gedaan en daarom moesten de lampen blijven branden. 

                        

Mat. 25: 6, 7 (HSV)              

6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar 

buiten, hem tegemoet!              

7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 

  

10. De bruidegom zou zijn bruid ontvoeren en haar meenemen naar het 

bruidsvertrek, waar het huwelijk werd voltrokken.    

  

11. Tot slot was er het bruiloftsmaal voor alle uitgenodigd.             

Jesaja 62: 5-7 (HSV) 

5 Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw 

kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn 

bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.  

6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij 

zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE 

doet denken, gun u geen rust.  

7 Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en 

gesteld heeft tot een lof op aarde. 

 

Lukas 14:16-18 (HSV) 

16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd 

en nodigde er velen. 

17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de 

genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 

18 En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste 

zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die 

te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 

  

Openbaring 19: 7-9 (HSV)  

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want 

de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich  
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gereedgemaakt. 

8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te 

kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 

9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het 

avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de 

waarachtige woorden van God. 

 

Openbaring 19: 14-18 (HSV) 

14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn 

linnen, wit en smetteloos. 

15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij 

treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de 

almachtige God. 

16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: 

Koning der koningen en Heere der heren. 

17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem 

naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het 

avondmaal van de grote God, 

18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en 

vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en 

vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. 

 

Mattheüs 22: 1-5, 8-11 (HSV) 

1 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en 

zei:  

2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn 

zoon een bruiloft bereid had, 

3 en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te 

roepen. Maar zij wilden niet komen. 

4 Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de 

genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de 

gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de 

bruiloft. 

5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, 

de ander naar zijn zaken.  

8 Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de  

genodigden waren het niet waard.  

9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de  
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bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. 

10 En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, 

zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met 

gasten.  

11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag 

hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 

 

Lukas 14: 16-24 (HSV) 

16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd 

en nodigde er velen. 

17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de 

genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 

18 En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste 

zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die 

te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 

19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze 

te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 

20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik 

niet komen. 

21 En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen 

werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op uit 

naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en 

kreupelen en blinden hier binnen. 

22 En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er 

plaats. 

23 En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en heggen 

en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. 

24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn 

maaltijd proeven zal. 

 

 

HA MELECH (KRONING VAN DE MESSIAS) 

 

Een van de aspecten van de Jom Teroe’a is om God te bekronen als onze Koning. 

De sjofar werd niet alleen gezien als een oproep om terecht te staan voor de 

oordeelstroon van God, maar het is ook om opnieuw Gods soevereiniteit en 

Koningschap te bevestigen over de hele wereld. Oordeel en Koningschap zijn  

nauw met elkaar verbonden. 
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Psalm 98: 6-9 (HSV) 

6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de 

HEERE.  

7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar 

bewoont.  

8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen  

9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij 

zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen. 

 

Het was een regulier gebruik (of traditie) om de koningen van Israël en Juda op 1 

Tisjri op de troon te plaatsen. 

 

 

Er zijn 4 onderdelen aan de inhuldiging ceremonie van een Joodse koning: 

1. Het geven van een besluit/decreet 

2. Inhuldigingsceremonie 

3. De Acclamatie 

4. De onderdanen komen om hun trouw te beloven 

 

1. Het geven van een besluit/decreet        

Psalm 2: 6, 7 

6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.  

7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent 

Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 

 

Een staaf / scepter wordt gegeven 

Genesis 49: 10 (HSV) De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de 

heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken 

gehoorzamen.  

 

Hebreeën 1:8 (HSV) maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in 

alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 

 

Hij kwam als een Profeet, herrees als een Priester en komt terug als Koning der 

Koningen!! 

 

2. Inhuldigingsceremonie 

 

2 Samuel 5: 3 (HSV) Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. 

En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de  
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HEERE, en zij zalfden David tot koning over Israël. 

 

1 Koningen 1:39, 40, 45, 46 (HSV) 

39 De priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen 

op de bazuin, en heel het volk zei: Leve koning Salomo!  

40 En achter hem trok heel het volk de stad binnen. Het volk blies op fluiten en 

verblijdde zich ten zeerste, zodat de aarde opengespleten werd door hun geluid.  

45 En de priester Zadok en de profeet Nathan hebben hem in Gihon tot koning 

gezalfd, en vandaar zijn zij blij de stad weer binnengetrokken, zodat de stad in 

rep en roer is. Dat is het geluid dat u gehoord hebt.  

46 Ook is Salomo op de troon van het koninkrijk gaan zitten. 

 

Openbaring 4: 1-4, 9-11 (HSV) 

1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem 

die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik 

zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 

2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, 

en op de troon zat Iemand. 

3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een 

regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. 

4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de 

vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden 

kronen op hun hoofd. 

9 En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die 

op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, 

10 wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, 

aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de 

troon en zeiden: 

11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, 

want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij 

geschapen. 

 

3. De Acclamatie 

1 Koningen 1: (HSV) 34 Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem 

tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen: 

Leve koning Salomo! 

 

2 Koningen 11:12 (HSV) Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten, 

zette hem de diadeem op en gaf hem de getuigenis. Zij maakten hem koning en 

zalfden hem. Zij klapten in de handen en zeiden: Leve de koning! 
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4. De onderdanen komen om hun trouw te beloven 

Psalm 50: 4, 5 (HSV) 

4 Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over Zijn volk recht te 

spreken:  

5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers. 

 

Psalm 47: 1-10 (HSV) bekend als de Psalm van de Bekroning van de Koning der 

gaanse aarde 

1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.  

2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang.  

3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de 

hele aarde.  

4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten.  

5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft 

liefgehad.  Sela (decreet/besluit is gegeven) 

 

Vers 6 spreekt over het bazuingeschal van de Sjofar van Jom Teroe’a 

6 God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. 

(acclamatie) 

 

Vers 7 en 8 spreken over het gejuich en psalmgezang voor de koning 

7 Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing 

psalmen,  

8 want God is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een onderwijzing. 

 

Vers 9 spreekt over de ceremonie van het nemen van de troon 

9 God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon. 

 

Vers 10, spreekt dat de gelovigen in Jesjoea worden verzameld in Zijn 

aanwezigheid en hun trouw aan Hem beloven. 

10 De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; 

want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven! (Belofte 

van trouw) 

 

Psalm 102:14 (HSV) 

Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te 

zijn, want de vastgestelde tijd (mo’ed) is gekomen. 

 

Psalm 102: 17-19 (HSV) 

17 wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is, 
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18 Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet 

heeft veracht. 

19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. (De Laatste);  

Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven.   

 

Openbaring 19: 11-16 (SVJ) 

11 En ik zag de hemel geopend, en zie,  een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 

getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in 

gerechtigheid.  

12 En Zijn ogen waren  als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. 

Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.  

13 En Hij was bekleed met een  in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt:  

Het Woord van God.  

14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in  fijn linnen, 

wit en smetteloos.  

15   En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden  met een ijzeren staf.  En Hij 

treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn  van de almachtige God. 

16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: KONING 

DER KONINGEN, en HEERE DER HEREN. 
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DE FEESTEN VAN DE HEER 
  

DAG VAN VERZOENING of 
GROTE VERZOENDAG 

 JOM KIPPOER  
HOOFDSTUK 3 
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Leviticus 16:33 (HSV) Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. De tent van 

ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen en hij moet voor de priesters en 

voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. (schrobben met water is 

niet voldoende). 

 

Leviticus 16:6-10 (HSV) 

6 Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd 

is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. 

7 Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE 

plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. 

8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de 

HEERE en één lot voor de weggaande bok. 

9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en 

hem als zondoffer bereiden. 

10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend 

voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te 

doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen.  

 

Leviticus 23: 27 (HSV) Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de 

Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan 

verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. 

 

De meest plechtige dag van het jaar 

 

Leviticus 23: 32 (HSV) Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige 

rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de 

maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. 
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Handelingen 27:9 (HSV) En, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu 

gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen, 

 

Wat gebeurde er op de eerste Jom Kippoer na Exodus? 

 

Exodus 32: 30-33 (HSV) 

30 En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: Ú hebt een 

grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de HEERE opklimmen. Misschien zal ik 

verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. 

31 Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit volk heeft een grote 

zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt.  

32 Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij 

alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt. 

33 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wie tegen Mij zondigt, zal Ik uit Mijn boek 

schrappen. (40 dagen vanaf Elul 1) 

 

Exodus 34: 29, 30 (HSV) 

29 En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen 

van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde – dat 

Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem 

gesproken had.   

30 Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht 

glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. 

 

Exodus 35: 4-7 (HSV) 

4 Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Dit is het 

woord dat de HEERE geboden heeft:  

5 Neem uit dat wat u hebt, een hefoffer voor de HEERE. Ieder die gewillig van 

hart is, moet het brengen als hefoffer voor de HEERE: goud, zilver en koper,  

6 blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar,  

7 roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, 

 

Leviticus 23: 39, 40 (HSV) 

39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst 

van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang 

vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.   

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van 

palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven 

dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden 
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De Grote Verzoendag was een begenadigde dag eens per jaar, wanneer alle 

Israëlieten een nieuw begin ervaren! Deze dag is een voorbode van Gods plan 

voor de definitieve verwijdering van de zonde en de oprichting van een nieuwe 

aarde waar gerechtigheid woont. 

 

2 Petrus 3:13 (HSV) Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

 

Verzoening: kaphar כפר 

#3722 (OT) om te dekken; dekking (zoals een Creditcard) 

 

Johannes 1:29 (HSV) De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen 

en hij zei:  Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 

 

Psalm 103: 12 (HSV) Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze 

overtredingen van ons gedaan. 

(NBV-vers 12: Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze 

zonden van ons verwijderd.) 

 

Micha 7:19 (HSV) Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze 

ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van 

de zee. (Hij heeft niet alleen onze zonden verwijderd, maar Hij heeft ook onze 

zonden vergeten!) 

 

Op deze heiligste dag van het jaar hebben we de Heiligste man die binnen de 

Heiligste plaats gaat om de Heiligste Naam te verkondigen. 

 

Belang van het Bloed: 

1. Het bewijs/teken van het Nieuwe Verbond: Mat. 26: 27, 28; 1 Kor. 11: 25 

2. Geeft eeuwig leven: Joh. 6:53, 54 

3. Brengt Verlossing: Ef. 1:7 

4. Brengt Verzoening voort: Rom. 3:25; 1 Jn 2:2; 4:9, 10 

5. Rechtvaardigt ons voor God: Rom. 5:9 

6. Geeft ons Vergeving: Ef. 2:13; Kol. 1:14; 1 Joh. 1:9 

7. Maakt alles goed: Kol 1:19, 20 

8. Brengt reinheid: 1 Joh. 1:7 

9. Stelt ons in staat om overwinnaars te zijn: Op. 12:11 

10. We werden gekocht door het bloed: Hand. 20:28 
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Job 9: 30-33 (HSV) 

30 Als ik mij was met sneeuwwater,  en mijn handen zuiver met loog,  

31 dan dompelt U mij in de put,  en mijn kleren hebben een afschuw van mij.  

32 Want Hij is niet een man zoals ik, aan Wie ik antwoord zou kunnen geven, als 

wij samen voor het gerecht komen.  

33 Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden kan leggen. 

 

1 Samuël 2:24-25a (HSV) 

24 Dit kan niet, mijn zonen! Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor; jullie laten 

het volk van de HEERE overtredingen begaan. 

25 Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zullen de goden  hem oordelen; 

maar wanneer een mens tegen de HEERE zondigt, wie zal dan voor hem bidden? 

 

Psalm 49: 7-9 (HSV) 

7 Zij vertrouwen op hun vermogen  en beroemen zich op hun grote rijkdom.  

8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn 

losgeld niet geven.  

9 De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig 

ontoereikend zijn. 

 

Psalm 49: 16 (HSV) Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, 

want Hij zal mij opnemen.  Sela 

 

Galaten 3: 13 (HSV) Christus heeft ons vrijgekocht 

 

Hebreeën 10:4-6 (HSV) 

4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden 

wegneemt. 

5 Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld:  Slachtoffer en spijsoffer hebtU 

niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.  

6 Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. 

 

Wat we ontdekt hebben is dat dit de dag is, waarop de natie van Israël moest 

worden verzoend. De hogepriester zou zijn Koninklijke gewaden uittrekken en 

alleen witte linnen kleding aandoen, welk spreekt van gerechtigheid. 

 

Stelt u voor dat u witte linnen kleding aan heeft en u bent dieroffers aan het 

slachten! 
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Leviticus 16:3-5 (HSV) 

3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het 

jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer. 

4 Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet 

over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen 

tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij 

zijn lichaam met het water gewassen heeft. 

5 Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als 

zondoffer en één ram als brandoffer. 

 

Jesaja 53: 4 (SVJ) Voorwaar, onze ziekten heeft  Híj op Zich genomen, ons leed 

heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God 

geslagen en verdrukt. 

 

Jesaja 1:18 (HSV) Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de 

HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al 

waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. 

 

Jeremia 2:22 (HSV) Want al zou u zich met loog  wassen  en zou u zeep in 

overvloed gebruiken, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht, 

spreekt de Heere HEERE. 

 

Wassen: kabas כבס 

#3526 trappelen ten gevolge van wassen (door goed te stampen met de voeten)  

 

Saltpeter: nether נתר  
#5427 van #5425 minerale potas (kaliumverbinding) (zo genoemd omdat het 

opbruist met zuur) salpeter 

 

Zeep: borith ברית 

#1287 van #1253 plantaardig alkaline: zeep 

 

Getekend: katham כתם 

#3799 uitsnijden of graveren, dat wil zeggen (impliciet) onuitwisbaar 

inschrijven: - gemarkeerd 

 

In de tijd van de Messias: Ceremonie / De twee geitenbokken: 
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De Talmoed vertelt over vier onheilspellende gebeurtenissen, die 40 jaar voor de 

verwoesting van de Tempel plaatsvonden: 

 1. Het lot van de geitenbok van de Heer kwam in de linkerhand 

 2. Het scharlaken draad werd niet wit 

 3. Het meest westelijke licht van de tempel Menora blijft niet branden 

 4. De tempeldeuren gingen vanzelf open 

 

Zacharia 11:1 (HSV) Open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert. 

 

Leviticus 25: 9, 10 (HSV) 

9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des 

geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in 

uw ganse land.  

10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en vrijheid uitroepen in het land, voor 

al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar zijn; en gij zult wederkeren een ieder 

tot zijn bezittingen, en zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht. 

 

Jesaja 61: 1, 2 (HSV) 

1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft 

om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij 

gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen 

vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 

2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de 

wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; 

 

Lukas 4:1, 2 (HSV) 

1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 

Geest naar de woestijn geleid, 

2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die 

dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger. 

 

Lukas 4:14-21 (HSV) 

14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het 

gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. 

15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. 

16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte 

op de dag van de sabbat naar de synagoge,  en Hij stond op om te lezen. 
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17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het 

boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij 

gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die 

gebroken van hart zijn, 

19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 

gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het 

welbehagen van de Heere te prediken. 

20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging 

Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 

21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling 

gegaan. 

 

Lukas 4: 28-30 (HSV) 

28 En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,   

29 en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de 

berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. 

30 Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg. 

 

Laten we nu eens Leviticus en Openbaringen vergelijken en een goddelijke 

afspraak zien gebeuren tijdens een Jom Kippoer-dienst! Dit evenement zal een 

aantal jaren plaatsvinden op Jom Kippoer! 

 

Leviticus 16: 12-15 (SVJ) 

12 Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de HEERE een 

vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol fijngestoten geurig 

reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen.  

13 Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de 

HEERE, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel, dat boven de 

getuigenis is, bedekt en hij niet zal sterven.  

14   Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn 

vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór 

het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen.  

15 Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is, 

en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals 

hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel 

en vóór het verzoendeksel sprenkelen. 

 

Psalm 141: 2 (HSV) Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan,  

laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. 
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Openbaring 6:9, 10 (HSV)  

9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar  de 

zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, 

10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, 

oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? 

 

Openbaring 8:3-6 (HSV) 

3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar 

ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met  de 

gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. 

4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de 

hand van de engel op tot vóór God. 

5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en 

wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en 

een aardbeving. 

6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken 

om op de bazuin te blazen. 

 

Jesaja 63: 1-4 (HSV) 

1 Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is 

in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die spreek in 

gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen. 

2 Waarom is dat  rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de 

wijnpers treedt? 

3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb 

hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed  is op 

Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. 

4 Want  de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was 

gekomen. 

 

Openbaring 11: 15-19 (HSV) 

15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de 

hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn 

Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 

16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen 

zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 

17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige,  Die is en Die was en Die 

komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden 

bent. 
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18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook 

het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan 

Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam 

vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde 

vernietigden. 

19 En de tempel van God in de hemel werd  geopend en de ark van Zijn verbond 

werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, 

donderslagen, een aardbeving en grote hagel. 

 

Mattheüs 13: 38, 39 (HSV) 

38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en 

het onkruid zijn de kinderen van de boze. 

39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de 

wereld en de maaiers zijn engelen. 

 

Exodus 23: 16 (HSV) Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw 

werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan 

het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld 

ingezameld hebt. 

 

Openbaring 14: 18 (HSV) En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, 

en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de 

scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de 

wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. 

 

Leviticus 16: 16, 17 (HSV) 

16 Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van 

de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo 

moet hij ook doen met de tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden van 

hun onreinheden. 

17 Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om 

in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij 

verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van 

Israël. 

 

Openbaring 15: 8 (HSV) En de tempel werd  vervuld met rook vanwege de 

heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel 

binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen 

waren. 
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Openbaring 19: 2, 13-15 (HSV) 

2 Want  Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer 

geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en 

omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. 

13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: 

Het Woord van God. 

14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, 

wit en smetteloos. 

15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken 

zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de 

wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God 

 

 

PROFETISCH VOOR ISRAEL 

 

Profetisch gezien zal Israël als een natie op deze dag realiseren dat Jesjoea hun 

Messias is! 

 

2 Korinthe 3: 13-16 (HSV) 

13 en doen wij niet zoals  Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat 

de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden  op het einddoel van wat 

tenietgedaan wordt. 

14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde 

bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. 

Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 

15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun 

hart. 

16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking 

weggenomen. 

 

Een ongesluierd gezicht kan in het eeuwige doel van God zien. Israël moet nog 

tot zijn profetische heilige roeping binnentreden. 

 

Jesaja 25: 7, 8 (HSV) 

7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle 

volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 

8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle 

gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want 

de HEERE heeft gesproken. 
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Het grootste deel van de kerkgemeenschap van vandaag heeft een sluier over 

hun gezicht met betrekking tot het eeuwige plan dat God heeft voor de Joden. 

De sluier bestaat uit 2 grote delen: 

1. Onbekwaamheid om Gods doel te herkennen voor de Joden. 

2. Onbekwaamheid van de Kerk om de rol te begrijpen voor het 

verwijderen van die sluier. 

 

God zal de sluier van beide groepen verwijderen, maar Hij wacht op iets 

belangrijks dat te gebeuren staat. 

 

Jom Kippoer was de enige dag dat de Hogepriester met God van “Aangezicht tot 

Aangezicht” kon spreken. 

 

Leviticus 16:2 (HSV) De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer 

Aäron en zeg  dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel 

mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want 

Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. 

 

Leviticus 16:34 (HSV) Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de 

Israëlieten  eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men 

deed zoals de HEERE Mozes geboden had. 

 

Ezechiël 20: 33-35 (HSV) 

33 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, met sterke hand, met 

uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren!  

34 Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u 

verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte 

grimmigheid. 

35 Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van 

aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. 

 

Zacharia 12: 10 (HSV) Maar over het huis van David en over de inwoners van 

Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden  uitstorten. Zij 

zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw 

bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem 

bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. 

 

Johannes 19:37 (HSV) En verder zegt een ander Schriftwoord:  Zij zullen zien 

op Hem Die zij doorstoken hebben. 

 
El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008 



  

63 
 

Openbaring 1: 7 (HSV) Zie,  Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 

zij  die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over 

Hem bedrijven. Ja, amen. 

 

Hosea 5: 15-6:3 (HSV) 

5:15 Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en 

Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. 

6:1 Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar 

Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.  

2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen 

opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.  

3 Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn 

verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, 

als late regen, die het land natmaakt 

 

Mattheüs 23: 37-39 (HSV) 

37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en  stenigt wie naar u toe 

gezonden zijn!  Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze 

waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet 

gewild!  

38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.  

39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt:  Gezegend is 

Hij Die komt in de Naam van de Heere! 

 

Romeinen 11: 25-29 (HSV) 

25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u 

niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is 

gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan 

26 En zo zal heel Israël zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal 

uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen..  

28 Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de 

verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 

29 Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. 

 

Romeinen 10: 1 (HSV) Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed 

tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. 

 

Handelingen 3: 17-21 (HSV) 17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit 

onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, 
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18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten 

te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 

19   Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er 

tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 

20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 

21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden 

hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten 

door de eeuwen heen. 

 

Romeinen 11: 15 (HSV) Want als hun verwerping verzoening voor de wereld 

betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? 

 

Jeremia 31: 31-37 (HSV) 

31 Zie, er komen  dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en 

met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 

32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik 

hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij 

verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 

33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël 

sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die 

in hun hart schrijven. Ik zal hun  tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk 

zijn. 

34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder 

onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij  zullen Mij allen kennen, 

vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE.  Want Ik zal hun 

ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. 

35 Zo zegt de HEERE, Die de  zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde 

van maan en sterren tot een licht in de nacht, 

36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt 

de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn 

aangezicht te zijn, alle dagen! 

37 Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen 

worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen 

worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat 

zij gedaan hebben, spreekt de HEERE. 

 

Genesis 42:8 (HSV) Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. 

 

Wat was de reden? 

Omdat Jozef kijkt, ruikt en gekleed was als een Egyptenaar en niet als een Jood. 
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Sinds de dagen van de vroege kerk, werd de Heer aan de Joden gepresenteerd 

als een heiden in Egyptische kleren! Jesjoea wordt wel gezien als een blanke, 

blonde Europeaan, ver van zijn eigen wortels! Hoe wordt het aanbieden van een 

heidense Jezus zo "Goed Nieuws" aan de Joden? 

 

Genesis 37: 3, 4 (HSV) 

3 Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een 

zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken.   

4 Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer liefhad dan al zijn broers, 

haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. 

 

Johannes 15:25 (HSV) Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet 

geschreven is:  Zij hebben mij zonder reden gehaat. 

 

Genesis 37: 18 (HSV) Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid 

gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. 

 

Mattheüs 26: 4 (HSV) en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen 

en te doden, 

 

Genesis 37: 26, 27 (HSV) 

26 Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij 

onze broer doden en zijn bloed verbergen?   

27 Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten wij niet onze hand aan 

hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar 

hem.   

 

Mattheüs 26: 15 (HSV) en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u overlever? 

En zij kenden hem  dertig zilveren penningen toe. 

 

Zacharia 11: 12, 13 (HSV) 

12 Want Ik had tegen hen gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef Mij Mijn loon; 

zo niet, laat het na. Toen hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig zilverstukken.   

 

13 Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie 

prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en 

wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe. 
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Genesis 37: 23 (HSV) En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, 

dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg, 

 

Mattheüs 27: 35 (HSV) Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn 

kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de 

profeet:  Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding 

hebben ze het lot geworpen. 

Genesis 39:17, 18 (HSV) 

17 en zij sprak tot hem met dezelfde woorden: De Hebreeuwse slaaf die je bij 

ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven.   

18 En het gebeurde, toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij 

achterliet en naar buiten vluchtte.  (Vals beschuldigd) 

 

Genesis 41: 38 (HSV) Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit 

iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? 

 

Genesis 41: 55 (HSV) Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde 

het volk bij de farao om brood, en de farao zei tegen alle Egyptenaren: Ga naar 

Jozef en doe wat hij u zegt. 

 

Genesis 42: 7, 8 (HSV) 

7 Toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed zich tegenover 

hen voor als een vreemde en sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen: 

Waar komt u vandaan? Zij zeiden: Uit het land Kanaän, om voedsel te kopen.   

8 Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. 

 

Genesis 42: 21 (HSV) Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig 

vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade 

smeekte, maar wij gaven hem geen gehoor! Daarom komt deze benauwdheid over 

ons. 

 

Genesis 43: 3, 9 (HSV) 

3 Toen zei Juda tegen hem: Die man heeft ons nadrukkelijk verzekerd: U zult 

mij niet meer onder ogen komen, tenzij uw broer bij u is.   

 9 Ikzelf zal borg voor hem staan; van mij mag u hem opeisen – als ik hem niet bij 

u terugbreng en hem voor u plaats, dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u.   
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Genesis 44: 16, 33, 34 (HSV) 

16 Toen zei Juda: Wat zullen wij tegen mijn heer zeggen? Wat zullen wij 

spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw 

dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn, zowel 

wij als hij bij wie de beker gevonden is. 

33 En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer 

blijven, en laat de jongen met zijn broers gaan. 

34 Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren, als de jongen niet bij 

mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. 

 

Genesis 45: 1-5 (HSV) 

1 Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij 

riep: Laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich 

aan zijn broers bekendmaakte. 

2 Hij huilde zo luid  dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden.  

3 Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? Maar zijn 

broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik 

voor hem overmand.  

4 Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen 

dichterbij. Toen zei hij:  Ik ben Jozef, jullie broer,  die jullie naar Egypte 

verkocht hebben.  

5 Maar nu,  wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen 

omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit 

gezonden tot behoud van jullie leven. 

 

Voor christenen is Jom Kippoer een dag om zich te verheugen! We zijn verlost 

door het bloed van het Lam. Maar het is ook een tijd voor ons om voorbede te 

doen voor het volk Israël, dat God hun blinde ogen zal openen voor wie hun 

Messias is. 

 

Exodus 12:6 (HSV) U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van 

deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten 

tegen het vallen van de avond. 

 

Exodus 12:21 (HSV) Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen 

hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen,  en slacht het 

paaslam. 
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Exodus 12:12-14 (HSV) 

12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle 

eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal 

aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.  

13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik 

het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf 

teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. 

14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest 

voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties 

door 

 

Het volgende feest, "het Loofhuttenfeest", is 5 dagen later en staat bekend als 

het Feest van de Natiën: 

 

Genesis 10: 1, 32 (HSV) 

1 Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij 

hen werden na de vloed zonen geboren.   

32 Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun 

afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed 

over de aarde hebben verspreid. (70 landen) 

 

Deuteronomium 32: 8 (HSV) Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk 

bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het 

grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. 

 

Exodus 1: 5 (HSV) Alle zielen die van Jakob afstamden,  waren zeventig zielen; 

Jozef was echter al in Egypte. 

 

Exodus 19: 6 (HSV) U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een 

heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 

 

Num. 29: 13-32 Tijdens het Loofhuttenfeest, Israël offerde 70 varren, één var 

voor elk van de 70 landen!! 

Op Jom Kippoer maakten ze verzoening voor zichzelf, zodat ze op Soekot 

verzoeningen konden maken voor de Natiën!! 

 

De schapen scheiden van de bokken! 

Mattheüs 25: 31-33 (SVJ) 

31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige 

engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijn heerlijkheid. 
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32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden,  en Hij zal ze van 

elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.  

33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn 

linkerhand. 

 

Zacharia 14:4 (HSV) Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die 

voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten 

worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, 

als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft 

ervan naar het zuiden. 

 

Zacharia 14: 16-19 (HSV) 

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen 

Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan  om zich neer te buigen 

voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te 

vieren. 

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten 

van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE 

van de legermachten, neer te buigen. 

18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal 

opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal 

treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 

19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van 

alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 

 

3 Johannes 1, 9-10 (HSV) 

9 Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de 

eerste wil zijn, erkent ons niet. 

10 Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij 

belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent 

hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot 

hen uit de gemeente. 
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Leviticus 23: 41-43 (HSV) 

41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een 

eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het 

vieren.  

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël 

moeten in loofhutten wonen,  

43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet 

wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God. 

 

Hut: sukkah סכה 

#5521 een hut, een tabernakel, een tent 

Genesis 33: 17 (SVJ) Maar Jakob reisde naar Soekkoth, en bouwde een huis voor 

zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats 

Soekkoth. 

 

Leviticus 23: 2 (HSV) Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De 

feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit 

zijn Mijn feestdagen: 

 

Gezette hoogtijden: mo’ed מועד 

#4150 een afspraak, een gezette/vaste tijd 

 

Deuteronomium 16:16 (HSV) Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder 

u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij 

zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op 

het Loofhuttenfeest.  Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht 

van de HEERE verschijnen, 
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Exodus 23: 14-17 (HSV) 

14 Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren. 

15 Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang 

moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd 

in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag 

niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen. 

16 Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op 

de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het 

jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. 

17 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht 

van de Heere HEERE verschijnen. 

 

Mattheüs 13: 38-41 (HSV) 

38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en 

het onkruid zijn de kinderen van de boze.  

39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel;  de oogst is de voleinding van de 

wereld en de maaiers zijn engelen.  

40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook 

zijn bij de voleinding van deze wereld:  

41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 

Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, 

 

Openbaring 14: 15, 18, 19 (HSV) 

15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die 

op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu 

gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. 

18 En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over 

het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: 

Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want 

de druiven ervan zijn rijp. 

19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok 

van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. 

 

Gods ultieme plan is altijd geweest om te wonen of om te “tabernakelen” onder 

Zijn volk! Op het eerste Loofhuttenfeest begon de bouw van Gods tabernakel, 

zodat Hij in het midden van de mensen kan wonen! 

 

Exodus 25: 8,9 (HSV) 

8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.  

9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp 

van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken. 
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Exodus 35: 20-22 (HSV) 

20 Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg, 

21 en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens 

geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE ten 

behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin 

en voor de geheiligde kledingstukken. 

22 Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was, 

bracht sierspelden, oorringen, zegelringen, halssieraden en allerlei gouden 

voorwerpen. Ja, iedereen die de HEERE een beweegoffer van goud bracht, 

 

Zacharia 14: 3, 4, 16-19 (HSV) 

3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag 

dat Hij streed, op de dag van de strijd. 

4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, 

ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het 

oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft 

van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het 

zuiden. 

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen 

Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen 

voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te 

vieren. 

17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten 

van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE 

van de legermachten, neer te buigen.  

18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal 

opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal 

treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 

19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van 

alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 

 

Openbaring 21: 3 (HSV) En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, 

de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk 

zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 

 

Deze aarde en onze lichamen zijn slechts tijdelijke woonplaatsen! 

 

Jesaja 51:6 (HSV) Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, 

want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed,  
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evenzo  zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, 

Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. 

 

2 Korinthe 5:1 (HSV) Wij weten immers dat, wanneer ons  aardse huis, deze 

tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 

handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 

 

Hut: skénos (GK) 

#4636 een hut of een tijdelijk verblijf, i.e. (figuurlijk) het menselijk lichaam 

(als de verblijfplaats van de Helige Geest): 

 

Johannes 2:19 (HSV) Jezus antwoordde en zei tegen hen:  Breek deze tempel af 

en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 

 

2 Petrus 1:13, 14 (SVJ) 

13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u 

opwekke door vermaning;  

14 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs 

ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. 

 

2 Petrus 1:16 (HSV) Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, 

toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, 

maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. (Wanneer?) 

 

Markus 9:1, 2, 5 (HSV) 

1 En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier 

staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het 

Koninkrijk van God met kracht gekomen is.  

2 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en 

bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van 

gedaante veranderd.  

5 En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; 

en laten wij drie tenten maken, voor U één en voor Mozes één en voor Elia één. 

 

Leviticus 23:39, 40 (HSV) 

39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst 

van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang 

vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.  

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van 

palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven  
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dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. 

 

Symboliek van de vier soorten 

Etrog: gehouden in de linkerhand / Zijn schoonheid en Hij is de tak die vruchten    

draagt. 

Loelav: gehouden in de rechterhand / Zijn gerechtigheid en Zijn macht om te  

redden (Psalm 92:12) 

Myrtle: gehouden in de rechterhand / Lofprijs en vreugde 

Wilg: gehouden in de rechterhand / Christus’ nederigheid - lijdende dienaar 

 

2 Kronieken 5: 1, 3, 11-14 (HSV) 

1 Zo werd al het werk voltooid dat Salomo voor het huis van de HEERE 

verrichtte. Daarna bracht Salomo de geheiligde gaven van zijn vader David over. 

Het zilver, het goud en al de voorwerpen legde hij in de schatkamers van het 

huis van God.  

3 Alle mannen van Israël kwamen bij de koning bijeen voor het feest, dat van de 

zevende maand.  

11 En het gebeurde, toen de priesters uit het heilige naar buiten kwamen – alle 

priesters die te vinden waren, hadden zich immers geheiligd, zonder zich te 

houden aan de afdelingen – 

12 en de Levieten, te weten alle zangers onder hen, Asaf, Heman, Jeduthun, hun 

zonen en hun broeders, in fijn linnen gekleed, met cimbalen, met luiten en 

harpen, stonden ten oosten van het altaar, en met hen tot honderdtwintig 

priesters toe, die op trompetten bliezen – 

13 het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen 

door met een eenparige stem een lied te laten horen om de HEERE te prijzen en 

te loven, ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cimbalen en andere 

muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen met de woorden: Voorzeker, 

Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het huis, het huis van 

de HEERE, met een wolk vervuld werd. 

14 En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, 

want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld. 

 

2 Kronieken 7: 1, 2, 9 (HSV) 

1 Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel 

neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de 

HEERE vervulde het huis.  

 

2 De priesters konden het huis van de HEERE niet binnengaan, want de 

heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.  
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9 Op de achtste dag hielden zij een bijzondere samenkomst, want de inwijding 

van het altaar hadden zij zeven dagen gehouden, en het feest nog eens zeven 

dagen. 

 

Feest in de tempel: Meer dan 2 miljoen mensen waren in Jeruzalem. Inderdaad, 

de pelgrims die in Jeruzalem aangekomen waren op de binnenplaats van de 

Tempel, kwamen om zich te verheugen. De focus van de vreugde was de 

ceremonie rond het gebod om water te gieten op het altaar - het water 

plengoffer. De wijzen van Israël getuigen van de viering van het water 

plengoffer uit de tijd van de Tweede Tempel, waarvan de grote vreugde van de 

ceremonie werd beschreven: 

 

"Wie de viering van het water plengoffer niet heeft gezien, heeft nooit het 

gevoel van ware vreugde ervaren - In het hof van de vrouwen waren er 4 grote 

kandelaars met aan de bovenkant van elk kandelaar, 4 gouden schalen (kommen). 

Ze waren 75 duimen/inches (190 cm) hoog! Ze gebruikten versleten priesterlijke 

kleding voor lonten, die zij in stripjes geknipt hadden en zij goten olie vanuit de 

7 gallon (26.5 liter) emmers. Vier jonge priesters-in-opleiding zouden naar de top 

klimmen, immense oliekannen dragen, waarmee ze de kommen zouden vullen. 

Eenmaal aangestoken was er niet één binnenplaats in Jeruzalem, die niet verlicht 

werd met het licht, dat afkomstig was van de viering in de Tempelbinnenplaats. 

 

(Johannes 8: 12 (HSV) Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht 

der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het 

licht van het leven hebben.) 

 

Tijdens dit evenement, dat vooral in de Vrouwenhof plaatsvond, speelden de 

Levieten op vele muziekinstrumenten. Terwijl de mensen zongen, dansten de 

mannen voor hen en tegelijkertijd jongleerden ze met brandende fakkels. De 

Levieten, stonden op de vijftien treden die opstijgen van de Vrouwen Hof naar 

het Hof van Israël, speelde op lieren, harpen, trompetten en vele andere 

instrumenten. Twee priesters die zilveren trompetten bliezen, stonden bovenaan 

de trap aan weerszijden van de ingang van de grote poort van het Hof. Dit werd 

allemaal gedaan om het gebod van het waterplengoffer te eren. " (gebaseerd op 

Misjna, traktaat Soeka, hoofdstuk 5) 

 

Mannen, vrouwen en kinderen namen deel aan de immense vreugde van het water 

plengoffer - sommige direct, terwijl anderen stonden te kijken. Speciale 

verhoogde balkons werden gebouwd, zodat de vrouwen van Israël de mannen van 

het Sanhedrin konden zien, terwijl zij dansten.  
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“Rabbi Jehosjoea ben Chanina zei: ‘Tijdens de dagen van de ceremonie van het 

waterplengoffer, hebben we nauwelijks tijd om te slapen. Het eerste uur van de 

dag zagen wij het voorbereiden van het dagelijkse offer; daarna waren we bezig 

met het gebed - daarna het extra offer. Dan aten we, en het werd al tijd om de 

middagdienst bij te wonen en te verzorgen. En dit werd gevolgd door de viering 

van het feest van het waterplengoffer, dat duurde de hele nacht, en daarna 

beginnen we weer opnieuw. " (Jeruzalem Talmoed, Soeka 5). 

 

De Dagelijkse Ceremonie: Priesters werden verdeeld in 3 groepen: 

 

Ten eerste: verantwoordelijk voor het slachten van alle offers (dieren). 

 

Ten tweede: Onder leiding van de hogepriester, gingen ze naar buiten door de 

Waterpoort naar de Bron van Siloam, die "Levend Water" had! De assistent had 

een zilveren kruik wijn. In de vroege ochtend, verliep de samenkomst met 

melodie en zang voor de Bron van Siloam, aan de voet van de muren van 

Jeruzalem. De Bron van Siloam (Johannes 9:7), betekent “zacht stromend 

water". 

 

De hogepriester had een gouden beker en schepte het water uit, beter bekend 

als de levende wateren (Mayim Hayim) en hield het water in de beker. Zijn 

assistent hield een zilveren beker met wijn vast. De hogepriester nam de 

speciale gouden karaf en vulde het met het levende water. Dan gingen de 

congregatie weer naar de tempel, onder leiding van de hogepriester, die droeg de 

gouden beker. Aangekomen bij de tempel, bracht hij de karaf tot aan het altaar, 

en goot het water in de zilveren beker in de hoek. Een andere priester goot de 

wijn van de andere karaf in de beker in de tegenoverliggende hoek. Deze 

ceremonie is verbonden met de regenval van het komende jaar, en het gaat 

gepaard met verlangen en gebeden voor de zegen over de aarde en haar 

voortbrengsel. 

 

Exodus 15: 1, 2 (SVJ) 

1 Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den HEERE dit lied, en spraken, 

zeggende: Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en 

zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.  

2 De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is  

mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders 

God, dies zal ik Hem verheffen! 
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Psalm 118: 14, 15 (HSV) 

14 De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.  

15 In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van 

verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden, 

 

De 7e dag, de laatste dag van het feest, zouden ze zingen: Jesaja 12: 2, 3, 

omdat het ook zegt: 

Jesaja 12: 2, 3 “Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, 

want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.  

U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.” 

 

Johannes 7: 2, 14, 37, 38 (HSV) 

2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande.  

14 Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf 

onderwijs.  

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als 

iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.  

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen 

uit zijn binnenste vloeien. 

 

Ten derde: Priesters gingen uit de Schone Poort van de Motzah Vallei en sneed 

wilgentakken van 63,5 tot 76,2 cm in lengte. Net als een parade, zouden ze rijen 

en rijen van priesters vormen, 76 cm uit elkaar, zwaaiend met de takken. 

Tegelijkertijd marcheren beide groepen met de wind en het water terug naar de 

tempel. Dit was symbolisch van de Geest die over Jerusalem komt. Als ze 

eenmaal aangekomen zijn bij hun poorten, speelde een priester bekend als 

“degene die doorboord is”, een fluit om de Wind en het Water te roepen om on 

de Tempel binnen te gaan!!!!  

 

Leviticus 23:36 (HSV) Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. 

Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een 

vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel 

dienstwerk doen. 

 

Acht: shemini   מ  ינ י  
#8066 acht 

 

Samenkomst: atsarah/atsareth ת ר   ע    

#6116 samenkomst 
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Het getal 7, dat een perfect getal is,  beduidt een complete eenheid aangezien 

elke week eindigt met de 7e dag die Sabbat heet. De 8e dag wordt de 1ste dag, 

waarin er sprake is van nieuw begin. 

 

2 Petrus 3: 12, 13 (HSV) 

12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag 

waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen 

brandend zullen wegsmelten.  

13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 

nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

 

Deuteronomium 31: 10-12 (HSV) 

10 En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van 

het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest, 

11 als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw 

God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel 

Israël voorlezen. 

12 Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de 

vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw 

God, te vrezen en alle woorden van deze wet (Tora) nauwlettend te houden. 

 

Jesaja 2: 1-5 (HSV) 

1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en 

Jeruzalem.  

2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de 

HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal 

worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.  

3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de 

HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 

aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de 

wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.  

4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen 

hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen 

volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet 

meer leren.  

5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE. 

 

Micha 4:1,2 (HSV) 

1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis  

 

 
El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008 



  

80 
 

van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven 

zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen.  

2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de 

berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet (Tora) uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 

 

Nehemia 8: 2-4, 9 (HSV) 

2 verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort 

ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest 

brengen met de wet (Tora) van Mozes, die de HEERE Israël had geboden. 

3 Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen 

en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste 

dag van de zevende maand. 

4 Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het 

morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen 

die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel 

het volk waren gericht op het wetboek.  

9 Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de 

betekenis, zodat men de voorlezing begreep. 

 

Nehemia 8: 13-16, 19, 20 (NBG) 

14 En op de tweede dag kwamen de familiehoofden van het gehele volk, de 

priesters en de Levieten bij de schriftgeleerde Ezra bijeen, en wel om de 

woorden der wet te onderzoeken. 

15 Toen vonden zij in de wet, die de HERE door de dienst van Mozes gegeven 

had, geschreven, dat de Israëlieten op het feest in de zevende maand in 

loofhutten zouden wonen; 

16 en dat zij een bevel zouden uitvaardigen en laten omroepen in al hun steden en 

in Jeruzalem van deze inhoud: Trekt uit naar het gebergte en brengt het loof 

van de olijfboom, van de olijfwilg, van de mirt, van palmen, van loofbomen, om 

loofhutten te maken, zoals geschreven staat.  

19 Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste 

dag; zij vierden zeven dagen feest, en op de achtste dag was er een feestelijke 

vergadering, volgens het voorschrift. 

 

Soekot is aan ons door God gegeven om ons te instrueren hoe het leven eruit zou 

zien tijdens de Messiaanse tijd waarin de kennis van de Messias en de Geest van 

God zal de aarde bedekken zoals de wateren de zee bedekken. 
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Shimini Atzaret / Simchat Tora was een dag van vreugde in de Tora! De 7-dagen 

Feest der Ongezuurde Broden is verbonden met de 1e dag van het Feest van 

Pinksteren, het Geven van de Thora. Dan heb je de 7 dagen Loofhuttenfeest, die 

verbonden is met de één dag Feest van Vreugde in de Tora! 

 

Deuteronomium 33: 2-4 (HSV) 

2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon kwam Hij uit Seïr op. Hij 

verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam met tienduizenden heiligen, 

aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen.  

3 Ja, Hij heeft de volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand, Zíj zitten aan Uw 

voeten en vangen iets op van Uw woorden.  

4 Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jakob. 

 

Tora: Tora 

#8451 van #3384 yarah/yara – een oud woord (primitieve stamwoord) wordt het 

beste vertaald met: te vlooien/stromen als water (dat wil zeggen regenen), om 

erop te wijzen  (zoals met een vinger wijzen), om les te geven. 

 

Water wordt vergeleken met de Tora, die neerstroomt van een hoge plaats naar 

een lage plaats. 

 

Ezechiël 34:26 (HSV) Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen 

geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er 

zijn. 

 

Psalm 72: 6-8 (HSV) 

6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de 

aarde bevochtigen.  

7 In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot 

de maan er niet meer is.  

8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der 

aarde. 

 

Habakuk 2:14 (HSV) Want de aarde zal vol worden met de kennis van de 

heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 

 

Hosea 6: 3 (HV) 

3 Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn 

verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, 
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als late regen, die het land natmaakt. 

 

Joël 2: 23 (HSV) En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw 

God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen 

neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. 

 

Deuteronomium 32:2 (HSV) Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn 

woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als 

regendruppels op het gewas. 

 

Hooglied 2: 10-11 (HSV) 

10 Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn 

allermooiste, en kom!  

11 Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. 

 

Hooglied 2: 16-17 (HSV) 

16 Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies,  

17 tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn 

Liefste, en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van 

Bether. 

 

Hooglied 3: 1, 2 (HSV) 

1 Op mijn bed zocht ik in de nachten Hem Die ik innig liefheb, Ik zocht Hem, 

maar ik vond Hem niet.  

2 Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en 

over de pleinen, Hem zoeken, Die ik innig liefheb. Ik zocht Hem, maar ik vond 

Hem niet. 

 

Hosea 5:6 (HSV) Met hun schapen en hun runderen zullen zij de HEERE gaan 

zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden: Hij heeft Zich aan hen onttrokken. 

 

Jeremia 7:13 (SVJ) En nu, omdat gijlieden al deze werken doet, spreekt de 

HEERE, en Ik tot u gesproken heb, vroeg op zijnde en sprekende, maar gij niet 

gehoord hebt, en Ik u geroepen, maar gij niet geantwoord hebt;  

 

Jeremia 29: 13 (HSV) U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult 

vragen met heel uw hart. 
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Hooglied 5:2-6 (WV 1995) 

2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik hoorde mijn lief kloppen: Doe open, 

mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn mooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw, 

mijn lokken zijn vochtig van de nachtelijke nevels.  

3 Maar ik heb mijn kleed al uitgetrokken, moet ik mij weer aankleden? Ik heb 

mijn voeten gewassen, moeten ze weer vuil worden?  

4 Daarop stak mijn lief zijn hand door de opening in de deur. Ik kreeg met hem 

te doen.  

5 Ik stond op om de deur open te doen voor mijn lief. Mijn handen dropen van 

mirre, van mijn vingers vloeide de mirre op de handgrepen van de grendel.  

6 Ik opende de deur voor mijn lief, maar mijn lief was weg, verdwenen. Ik ging 

achter hem aan; ik zocht hem, maar ik vond hem niet; ik riep hem, maar hij 

antwoordde niet. 

 

Spreuken 1: 23-28 (HSV) 

23 Keert u zich tot Mijn bestraffing, zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten, 

Mijn woorden u bekendmaken.  

24 Omdat Ik riep, maar u weigerde, Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht 

op sloeg,  

25 omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild,  

26 daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst 

komt,  

27 wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een 

wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen.  

28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij 

ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden, 

 

Jesaja 55:6 (HSV) Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl 

Hij nabij is. 

 

Hosea 10:12 (HSV) Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid! 

Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! Het is tijd om de HEERE te zoeken, totdat 

Hij komt en het laat regenen: gerechtigheid over u. 

 

Johannes 7: 37, 38 (HSV) 

37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als 

iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.  

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen 

uit zijn binnenste vloeien. 
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Johannes 7: 40, 47-49 (HSV) 

 

40 Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de 

Profeet.  

 

47 De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid?  

48 Heeft iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën?  

49 Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. 

 

Jeremia 2: 8 (HSV) De priesters zeiden niet: Waar is de HEERE? en zij die de 

wet hanteerden, kenden Mij niet; de herders kwamen in opstand tegen Mij, en de 

profeten profeteerden namens de Baäl. Ze gingen achter dingen aan die niet van 

nut zijn. 

 

Jeremia 2: 12, 13 (HSV) 

12 Ontzet u hierover, hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de HEERE.  

13 Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend 

water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die 

geen water houden. 

 

De volgende dag op Simchat Tora, in plaats van dat ze zich verheugen in de 

Thora, proberen ze iemand te doden: 

 

Johannes 8: 1-5 (HSV) 

1 Jezus echter ging naar de Olijfberg.  

2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar 

Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. 

3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op 

overspel betrapt was. 

4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: 

Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 

5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat 

zegt U? (War is het Woord van de Heere?) 

 

Deuteronomium 19: 16-19 (HSV) 

16 Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen 

wegens afvalligheid, 

17 dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben, voor het aangezicht van 

de HEERE gaan staan, voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die  
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dagen zijn, 

18 en de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een 

valse getuige, heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder, 

19 dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u 

het kwaad uit uw midden wegdoen. 

 

Leviticus 20:10 (HSV) Een man die met de vrouw van iemand anders overspel  

pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood 

worden, de overspeler en de overspeelster. 

 

Johannes 8: 6-9 (HSV) 

6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te 

klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. 

7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie 

van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 

8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.  

9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, 

de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd 

alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. 

 

Jeremia 17: 13, 14 (HSV) 

13 HEERE, Hoop van Israël,  

allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen 

in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, 

de HEERE, verlaten.  

14 Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost 

worden, want U bent mijn lofzang. 

 

Hosea 8: 8-12 (SVJ) 

8 Israël is verslonden; nu zijn zij onder de heidenen geworden, gelijk een vat, 

waar men geen lust toe heeft. 

9 Want zij zijn opgetogen naar Assur, een woudezel, die alleen voor zichzelven 

is; die van Efraïm hebben boelen om hoerenloon gehuurd. 

10 Dewijl zij dan onder de heidenen boelen om hoerenloon gehuurd hebben, zo 

zal Ik die nu ook verzamelen; ja, zij hebben al een weinig begonnen, vanwege den 

last van den koning der vorsten. 

11 Omdat Efraïm de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen, zo zijn hem de 

altaren geworden tot zondigen. 

12 Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht  

 

 
El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008 



  

86 
 

als wat vreemds. 

 

Hosea 4:6 (HSV) Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de 

kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. 

Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 

 

Leviticus 23: 42, 43 (HSV) 

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël  

moeten in loofhutten wonen,  

43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet 

wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God. 

 

Duizenden Sukkahs bezaaien de heuvels mijlen rondom de stad! 

Johannes 1:14 (HSV) En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 

gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 

Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 

 

Woonde/gewoond: skenoo (Gk) 

#4637 om een tent op te zetten of wonen in een tent, kamperen, verblijven 

(zoals God deed vroeger in de Tabernakel). 

 

Wanneer zijn ze begonnen om de tabernakel te bouwen? 

 

Lukas 1: 5, 8, 9 (SVJ) 

5 In de dagen van Heródes, den koning van Judéa, was een zeker priester, met 

name Zacharias, van de dagorde van Abía; en zijn vrouw was uit de dochteren van 

Aäron, en haar naam Elizabet.  

8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de 

beurt zijner dagorde.  

9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij 

zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.  

 

1 Kronieken 24:1,2,10,19 (HSV) 

1 Wat de nakomelingen van Aäron betreft, waren dit hun afdelingen. De zonen 

van Aäron waren Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar.  

2 Nadab stierf echter met Abihu tijdens het leven van hun vader, en zij hadden 

geen zonen, zodat Eleazar en Ithamar als priester dienden.  

10 het zevende op Hakkoz, het achtste op Abia;  
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19 Dit zijn hun ambtsgroepen voor hun dienstwerk om het huis van de HEERE 

binnen te gaan, overeenkomstig de bepaling door de hand van hun vader Aäron, 

zoals de HEERE, de God van Israël, hem geboden had. 

 

Lukas 1:10, 11 (HSV) 

10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het 

reukoffer.  

11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van  

het reukofferaltaar stond. 

 

Menigte: pléthos (Gk) 

#4128 een volheid, dat wil zeggen een groot aantal, menigte, bevolking 

 

Lucas 1:23, 24 (WV- 1995) 

23 Zodra zijn tempeldienst was afgelopen ging hij naar huis.  

24 Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Zij hield zich vijf 

maanden lang verborgen. Ze zei: 

 

Lukas 1:26, 35, 36 (HSV) 

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 

Galilea, waarvan de naam Nazareth was,  

35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen 

en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het 

Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.  

36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. 

Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 

 

Lukas 1:56 (HSV) En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde 

terug naar haar huis. 

 

Lukas 2: 6, 7 (HSV) 

6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij 

baren zou,  

7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem 

in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Waarrom?) 

 

Doeken: sparganoó (Gk) 

#4683 (wat betekent “inwikkelen” “inwinden” met windsel); om een baby in te 

wikkelen (net als een baby wordt gewikkeld volgens de gewoonte in het verre 

Oosten): Jesjoea is gewikkeld in priesterlijke kleding!! 
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Lukas 2: 8-11 (WV-1995) 

8 Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht 

te houden bij hun kudde. 

9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer 

omstraalde hen. Ze schrokken hevig. 

10 Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een 

grote vreugde voor het hele volk. 

11 Vandaag is in de stad van David uw Redder geboren; Hij is de Messias, de 

Heer. 

 

Lukas 2:1 (HSV) 

1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus 

dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 

 

Een van de belangrijkste aspecten van de Feest van Soekot (Loofhuttenfeest) is 

het Bijbelse gebod: 

Deuteronomium 16:14 (HSV) Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw 

slaaf en uw slavin, en de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die 

binnen uw poorten zijn. 

 

Er zal een feest op de verjaardag van Mijn Zoon zijn en u zal zingen en blij zijn! 

Psalm 118: 14, 15, 21 (HSV) 

14 De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.  

15 In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van 

verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden,  

21 Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. 

(Jesjoea!!!!!) 

 

Psalm 118: 24, 25 (HSV) 

24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons 

verheugen en verblijd zijn.  

25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. 

 

Lukas 2:13, 14 (HSV) 

13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die  
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God loofde en zei:  

14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 

welbehagen. 

 

Numeri 29: 35 (HSV) Op de achtste dag moet u een bijzondere samenkomst 

houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 

 

Genesis 17: 10 (HSV) Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en 

uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. 

 

Lukas 2:21 (HSV) En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden 

moest, werd Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel 

voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. 

 

Lukas 2:22-24 (HSV) 

22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, 

brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen, 

23 – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de  

moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – 

24 en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, 

een paar tortelduiven of twee jonge duiven. 

 

Leviticus 12: 6, 8 (HSV) 

6 Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij 

zijn, moet zij een lam van een jaar oud als brandoffer en een jonge duif of 

tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van 

ontmoeting.  

8 Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij twee 

tortelduiven of twee jonge duiven nemen, een als brandoffer en een als 

zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein. 

 

 

 

 

vertaling (translation): Catherine Anne Frese-Ginete 

                  The Netherlands (Holland) 

                     ceefreegee@ziggo.nl  

 

Met dank aan Bob en Marja van Dijk, uit Houten, voor het controleren van mijn 

vertaling.  
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