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Voorwoord 
 

5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van Yehovah komt, die grote 
en ontzagwekkende dag. 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen 
terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen 
en de aarde met de ban zal slaan. Maleachi 4:5-6 

 
16 En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot Yehovah, hun God. 17 En hij 
zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de 
vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid 
van de rechtvaardigen, om voor Yehovah een toegerust volk gereed te maken. Lukas 
1:16-17 

 
3 Een stem van iemand die roept in de woestijn: “Bereid de weg van Yehovah, 
maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. 4 Alle dalen zullen 
verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal 
recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5 De heerlijkheid van 
Yehovah zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond 
van Yehovah heeft gesproken.” Jesaja 40:3-5 

 
19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden 
van verkwikking zullen komen van het aangezicht van Yehovah, 20 en Hij Yeshua 
HaMashiach 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. 22 Want Mozes 
heeft tegen de vaderen gezegd: ‘Yehovah, uw God, zal voor u een Profeet laten 
opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot 
u zal spreken. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar 
deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. 24 En ook al de profeten vanaf  
Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen 
aangekondigd. Handelingen 3:19-24 

 
25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste 
zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te 
veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en 
een halve tijd. Daniel 7:25 

 

Ik besloot hetzelfde Voorwoord te gebruiken voor dit boek, Het Was Een 
Raadsel, Geen Opdracht, zoals ik in mijn laatste twee boeken gedaan heb – De 
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Sabbatsjaren Gedenken van 2016: De Vloek Breken Door Gehoorzaamheid1 en De 
2,300 Dagen van Ellende: de 2 Getuigen, Jozef ’s 7 Overvloedige Jaren & 7 Jaren van 
Hongersnood 2-- gepubliceerd in respectievelijk 2013 en 2014. Terugkijkend op 
alles dat sinds 2004 is bereikt toen ik aan deze reis begon, kan ik nu duidelijk 
zien hoe het allemaal met een reden is geweest -- en één reden in het bijzonder. 
 

De wekelijkse nieuwsbrieven3 die ik in 2006 heb gelanceerd - waarvoor je 
je kunt aanmelden - hebben allemaal bewezen van groot belang te zijn om 
mensen te informeren over de Sabbatsjaren en hoe ze verband houden met de 
vloeken die zich momenteel overal om ons heen voltrekken. Ze hebben ook 
degenen die naar onze websites komen onderwezen over het houden van Torah 
(De Wet) en het wandelen in gehoorzaamheid aan Yehovah. 
 

De spreekbezoeken en de productie van mijn eerste DVD in Maart 2008 
over De Chronologische Volgorde van Profetie in de Jubelcycli4 waren het directe 
resultaat van mijn vorige nieuwsbrieven die elke Sabbat uitgebracht werden 
over hetzelfde onderwerp. Mijn wekelijkse nieuwsbrieven zijn sinds 2006 elke 
week doorgegaan en hebben geleid naar De Profetieën van Abraham: Het Einde 
Verklaren Vanaf  het Begin, & Uit de Oudheid Dingen Die Nog Niet Klaar Zijn5 in 
2009 - wat vervolgens als boek werd gepubliceerd in 2010, en vervolgens 
genomineerd werd voor een Nobelprijs in 2011.6 Hoeveel andere religieuze 
boeken krijgen deze once in a lifetime onderscheiding? 
 

De Profetieën van Abraham tonen u de Sabbatsjaren en Jubelcycli vanaf  de 
schepping van Adam tot onze huidige dag. Vervolgens vergelijken ze de 
gebeurtenissen in elke Jubelcyclus en laten zien hoe de vloeken van Leviticus 26 
en het leven en de tijden van Noach, Abraham, Izaäk, Jakob en Jozef  
profetische gebeurtenissen onthullen voor de 120e Jubelcyclus waarin we ons 
nu bevinden. 
 

 
1 https://bit.ly/2MCYfdP & https://amzn.to/2EqUVvz & https://bit.ly/2Wlh7Sb  
& https://bit.ly/2Wi7zHD & https://bit.ly/31iXZ70 & https://bit.ly/2ME4xtu  
& https://bit.ly/2MwkSjN & https://bit.ly/2WNaHLZ & https://bit.ly/2K1qNve 
2 https://amzn.to/2KHZAgy & https://bit.ly/2I2zLGy & https://bit.ly/2WWLzSQ 

& https://bit.ly/2EYJJa6 & https://bit.ly/2wIpUz5 & https://bit.ly/2K5QF9v & https://bit.ly/2K1qNve 

& https://bit.ly/2XB2HKW & https://bit.ly/2WTefw5 
3 http://www.sightedmoon.com 
4 https://bit.ly/31lBApq 
5 De Profetieën van Abraham is te bestellen via onze winkel op https://sightedmoon.com/store/, Amazon: 
http://tinyurl.com/a293j3d, Barnes & Noble at: http://tinyurl.com/bjdhjcw, Authorhouse at: 
https://bit.ly/2Wp9kP9, Google eBooks at: https://bit.ly/2XAylYX, Tweedehands Christelijke Boeken at: 
https://bit.ly/2F019CX 
6 Officiële brief  gedeeld in Bijlage A, p. 363, van De Sabbatsjaren Gedenken van 2016 
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Mijn tweede boek, De Sabbatsjaren Gedenken van 20167, is geschreven om de 
vele vragen en bezwaren te beantwoorden die steeds opkomen met betrekking 
tot de Sabbatsjaren en om proefondervindelijk te bewijzen uit de Bijbel en de 
geschiedenis wanneer de Sabbats- en Jubeljaren daadwerkelijk zijn. 
 

Mijn derde boek, De 2300 Dagen van Ellende - gepubliceerd in 2014 - legt 
de profetie over Daniel 9 uit en hoe deze alleen kon worden begrepen door de 
Jubelcycli te begrijpen en hoe deze profetie nooit over Yehshua ging, in 
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Dit is een zeer gedetailleerd boek en 
heeft velen geschokt nadat ze het zelf  hebben gelezen en het voor zichzelf  
hebben bewezen. 
 

Mijn vierde boek, De Bloed Manen: De Olifant In de Kamer 8- ook 
gepubliceerd in 2014 - onderzoekt de vele Bloed Maan-waarschuwingen die op 
de aarde zijn gekomen tijdens de lente en de Heilige Dagen in het najaar vóór 
grote gebeurtenissen die begonnen met de dood van Adam en zijn 
teruggekomen in de geschiedenis van Israël tot aan deze 120e Jubelcyclus. Deze 
Bloed Maan-waarschuwing kan alleen worden begrepen wanneer u de Gerst 
gebruikt om het jaar te beginnen en de Maansikkel om de maand te beginnen. 
 

Mijn huidige boek, Het Was Een Raadsel, Geen Opdracht, 9gepubliceerd in 
juli 2019, is geproduceerd als een direct resultaat van veel Christenen die de 
Schrift bevestigen: “Niemand kan de dag of  het uur weten” in reactie op de 
vele waarheden onthuld door de Sabbatsjaren en Jubel Cycli. Dit boek toont je 
de waarheid achter het Hebreeuwse idioom of  Gelijkenis, omdat het je eigenlijk de 
dag vertelt waarop de Messias zal terugkeren - die dag en dat uur weet niemand. 
 

Al mijn boeken, spreekbeurten, presentaties, het beantwoorden van e-
mails en telefoontjes - en verschijnen op radio- en TV shows en mijn 
presentaties worden weergegeven op de vele video's die op onze website 
worden gehost - zijn allemaal om één reden en slechts één reden gedaan. Dat wil 
zeggen, om mensen te helpen on te weten hoe ze het houden van de 
Sabbatsjaren en Jubelcycli kunnen herstellen - evenals de Heilige Dagen van 
Leviticus 23 en de wekelijkse Sabbat - die allemaal Eindtijdprofetieën onthullen. 
 

Dit is precies wat het Boek van Maleachi ons opdraagt te doen en we zouden 
er allemaal goed aan doen om dit te onthouden: 

 
7 De Sabbatsjaren Gedenken Van 2016 kan besteld worden via onze winkel op: https:// 
sightedmoon.com/store/, Amazon at: https://amzn.to/2EqUVvz, Barnes & Noble at: 
https://bit.ly/2Wi7zHD, Xlibris via: https://bit.ly/2Wlh7Sb; maar ook, zie voetnoot1 
8 The Blood Moons: The Elephant In the Room wordt alleen verkocht als een eBook op onze website op: 
https://sightedmoon.com/store/ 
9 Het Was een Raadsel, Geen Opdracht wordt alleen verkocht als een eBook op onze website op: 
https://sightedmoon.com/store/ 
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4 Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor 
heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Maleachi 4:4 

 
Alles wat ik tot nu toe heb geproduceerd en gedeeld met het publiek is 

slechts om één reden geweest - om de harten van de kinderen terug te keren naar 
de Vader - onze Vader Yehovah, om specifiek te zijn. En door precies dat te 
doen - terugkerend naar Yehovah, de Torah, de Sabbat, de Heilige Dagen van 
Leviticus 23 en de Sabbatsjaren - zodat op Zijn beurt onze Vader Zijn gezicht 
en hart opnieuw naar ons keert, opdat hij niet het land (en ons) met een vloek 
slaat. 
 

Het is niet voor roem of  glorie geweest, en het is zeker nooit voor het geld 
geweest. Ik moet nog steeds fulltime werken om alles wat ik doe te betalen. 
Nee, de reden dat ik dit doe is dat u, de broeders, meer te weten komt over de 
Sabbatsjaren, de Jubel Cycli en de verbazingwekkende profetieën die ze ons in 
deze Laatste Dagen onthullen. Maar als je niet begint met het houden van de 
wekelijkse 7e dag zaterdag Sabbat en de Heilige Dagen, zul je deze profetieën 
nooit volledig begrijpen. 
 

Nogmaals, als u zich niet houdt aan de Heilige Dagen zoals u wordt 
opgedragen in Leviticus 23, dan zult u de profetieën die u in de Bijbel worden 
verteld niet begrijpen. Maar het houden van de Sabbat is slechts het begin. Als 
je in feite deze twee wetten handhaaft, maar je slaagt er niet in de Sabbatsjaren 
en de Jubel Cycli te houden, zul je de profetieën die specifiek aan ons worden 
geopenbaard in deze Laatste Dagen ook niet begrijpen of  volledig begrijpen. 
In het beste geval raad je ernaar. 
 

Voor alle zekerheid zijn we - zonder enige twijfel - nu in de Laatste Dagen 
zoals elk van mijn boeken en DVD’s duidelijk hebben aangetoond aan degenen 
die oren hebben om te horen en ogen om te zien. Het is alleen door de 
wekelijkse zaterdag Sabbat, de jaarlijkse Heilige Dagen die je in Leviticus 23 
worden getoond, te houden (en er niet aan toe te voegen noch ervan weg te 
nemen) en door de Sabbatsjaren te houden zoals je in Leviticus 25 wordt verteld, 
en de Jubel Cycli, dat je de betekenis achter Daniel's 70 Weken volledig kunt 
begrijpen! 
 

Ik sta op het punt je dingen te laten zien die je werkelijk zullen uitdagen 
en je geest tot het uiterste zullen strekken naarmate je groeit in je begrip van 
deze dingen. Het zal je boos maken op degenen die je je hele leven hebben 
geleerd verkeerd zijn, omdat ze je deze dingen nooit hebben laten zien (of  erger 
nog, zelfs niet zozeer als erop hebben gewezen). Sommige van je leraren 
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hebben in feite tegen je gelogen - hetzij door hun eigen onwetendheid, zelf  
bedrogen of  erger nog, opzettelijk. 
 

4 Zo zegt Yehovah: “Vanwege drie overtredingen van Juda, ja, vanwege vier, zal Ik er 
niet op terugkomen, omdat zij de wet van Yehovah verworpen hebben, Zijn 
verordeningen niet in acht genomen hebben, en hun leugengoden hen hebben misleid, de 
goden die hun vaderen naliepen.” Amos 2:4 

 
15 Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in 
verwarring gebracht. Jesaja 9:15 

 
11 Dan zult u tegen hen zeggen: “Omdat uw vaderen Mij hebben verlaten”, spreekt 
Yehovah, “en andere goden achterna zijn gegaan en die hebben gediend en zich voor hen 
hebben gebogen. Mij echter hebben zij verlaten en zij hebben Mijn Wet niet in acht 
genomen. 12 Wat u betreft, u hebt meer kwaad gedaan dan uw vaderen, want zie, ieder 
van u gaat zijn eigen verharde, boosaardige hart achterna door niet naar Mij te 
luisteren.” Jeremia 16:11-12 

 
19 Yehovah, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid, 
tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: “Onze vaderen 
hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut.” 
Jeremia 16:19 

 
14;39 Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een 
blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Mattheüs 15 / Lukas 6:39 

 
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, 19 maar met 
het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.” 1 Petrus 
1:18-19 

 
Ouders kunnen en zullen hun kinderen op een dwaalspoor brengen en dan 

groeien hun kinderen op om hun eigen kinderen op een dwaalspoor te brengen 
en zo gaat het. Yehovah geeft elk van ons de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen om niet alleen alles wat ons wordt geleerd te valideren om ervoor te 
zorgen dat het in overeenstemming is met het Woord van Yehovah, maar ook 
om onze kinderen op te leiden op de manier waarop ze moeten gaan in 
overeenstemming met alle dingen die Yehovah ons door Zijn Woord heeft 
geopenbaard. 
 

21 Beproef  alle dingen, behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5:21 
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Het spirituele welzijn (net als hun fysieke welzijn) van alle kinderen zal 
altijd afhankelijk zijn van de trouw van de ouder aan Yehovah. Kinderen zullen, 
door les te geven en te onttrekken, de religieuze overtuigingen van hun vaders 
en / of  moeders geloven en in praktijk brengen. Het zeer spirituele 
levensonderhoud van uw kinderen - met betrekking tot hun eeuwige zekerheid 
- hangt volledig af  van het feit dat u Yehovah gehoorzaamt en hen waarheid 
leert uit de Schrift en geen tradities van de mens die niet bewezen kunnen 
worden of  geen spirituele verdienste of  ware spirituele substantie hebben. 
 

16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. 17 En hij zal 
voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te 
bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de 
rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Lukas 1:16-17 
 
Onthoud bij dit alles dit ene gebed waarover Mozes in Leviticus 26 schreef, 

dat later door Salomo in 1 Koningen wordt herhaald en vervolgens door Daniël 
in het Boek Daniël. Als we ons bekeren en 180° draaien en terugkeren naar het 
houden van Torah, dan zal Yehovah ons vergeven en het verbond herinneren 
dat Hij met Abraham, Izaäk en Jacob heeft gesloten. Hij zal ons dan herinneren, 
ons beschermen en vanaf  dat moment voor ons zorgen als we gewoon ons deel 
doen en ons deel blijven doen. In Exodus wordt ons verteld dat als we Hem niet 
gehoorzamen, Hij de straf  op onze kinderen en de kinderen van hun kinderen 
naar de derde en vierde generatie zal sturen. Maar als we vandaag kiezen - om 
ons te bekeren en te gehoorzamen; dan zal Hij ons genade tonen, wat in het 
Nieuwe Testament genade wordt genoemd. Het was altijd al daar in Exodus - 
genade en genade “ALS” we ons bekeren en gehoorzamen. 

 
5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, Yehovah, uw God, 
ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan 
het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet 
aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. Exodus 
20:5-6 
 
40 Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun 
vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen Mij 
zijn ingegaan 41 – zodat Ik ook Zelf  tegen hen inging en hen in het land van hun 
vijanden bracht – of  wanneer dan hun onbesneden hart vernederd wordt en zij behagen 
scheppen in de straf  voor hun ongerechtigheid, 42 dan zal Ik denken aan Mijn verbond 
met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met 
Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land. 43 Terwijl het land door 
hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatsjaren – het ligt er immers omwille van 
hen verlaten bij – hebben zijzelf  behagen in de straf  voor hun ongerechtigheid, omdat, 
ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel van Mijn verordeningen walgde. 
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44 Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen 
niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen 
te verbreken, want Ik ben Yehovah, hun God. Leviticus 26:40-44 

 
45 Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders, die Ik voor de 
ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik 
ben Yehovah. 46 Dit zijn de verordeningen, de bepalingen en de wetten die Yehovah 
gegeven heeft, over de verhouding tussen Hem en de Israëlieten, op de berg Sinaï, door 
de dienst van Mozes. Leviticus 26:45-46 

 
22 Toen ging Salomo voor het altaar van Yehovah staan, tegenover heel de gemeente van 
Israël, en hij spreidde zijn handen uit naar de hemel 23 en zei: “Yehovah, God van 
Israël, er is geen God zoals U, boven in de hemel of  beneden op de aarde, Die het 
verbond en de goedertierenheid houdt tegenover Uw dienaren, die met heel hun hart 
wandelen voor Uw aangezicht, 24 Die Zich tegenover Uw dienaar, mijn vader David, 
gehouden hebt aan wat U tot hem had gesproken. Want met Uw mond sprak U, en 
dat hebt U met Uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. 25 En nu Yehovah, God 
van Israël, houd U tegenover mijn vader David, Uw dienaar, aan wat U tot hem 
gesproken hebt: ‘Het zal u voor Mijn aangezicht niet aan een man ontbreken die op de 
troon van Israël zal zitten, tenminste, wanneer uw zonen op hun weg letten door voor 
Mijn aangezicht te wandelen, zoals u voor Mijn aangezicht gewandeld hebt.’” 1 
Koningen 8:22-25 

 
26 Nu dan, God van Israël, laat toch Uw woorden, die U tot Uw dienaar, mijn vader 
David, sprak, bewaarheid worden. 27 Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? 
Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis 
dat ik gebouwd heb! 28 Schenk dan aandacht aan het gebed van Uw dienaar en aan 
zijn smeekbede, Yehovah, mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed 
dat Uw dienaar heden voor Uw aangezicht bidt. 1 Koningen 8:26-28 

 
30 Luister dan naar de smeekbede van Uw dienaar en Uw volk Israël, die zij op deze 
plaats zullen bidden. En U, luister in Uw woonplaats, in de hemel, ja luister, en vergeef. 
31 Wanneer iemand tegen zijn naaste zondigt en deze hem een eed oplegt, zodat hij een 
vervloeking over zichzelf  afroept, en deze eed voor Uw altaar in dit huis komt, 32 
luistert Ú dan in de hemel, grijp in, en spreek recht over Uw dienaren, door de schuldige 
schuldig te verklaren en zijn weg op zijn eigen hoofd te doen neerkomen, door de 
rechtvaardige rechtvaardig te verklaren, en hem overeenkomstig zijn gerechtigheid te 
vergelden. 1 Koningen 8:30-32 

 
33 Wanneer Uw volk Israël door de vijand wordt verslagen, omdat zij tegen U hebben 
gezondigd, en zij zich tot U bekeren, Uw Naam belijden en tot U in dit huis zullen 
bidden en smeken, 34 luistert Ú dan in de hemel, en vergeef  de zonde van Uw volk 
Israël, en breng hen terug naar het land dat U aan hun vaderen gegeven hebt. 35 Als 
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de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij 
op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U 
hen vernederde, 36 luistert Ú dan in de hemel en vergeef  de zonde van Uw dienaren 
en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geef  
regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven. 1 Koningen 
8:33-36 

 
37 Als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, 
veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen, als zijn vijand hem benauwt in het 
land met zijn steden, als er enige plaag of  enige ziekte komt, 38 elk gebed, elke 
smeekbede die er zal zijn van ieder mens uit heel Uw volk Israël, als eenieder de plaag 
van zijn hart erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt, 39 luistert Ú dan in de 
hemel, Uw vaste woonplaats, vergeef, en grijp in, en geef  eenieder naar al zijn wegen, 
U, Die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen, 40 
opdat zij U vrezen alle dagen dat zij leven op de grond die U onze vaderen gegeven 
hebt. 1 Koningen 8:37-40 

 
41 Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit 
een ver land komt omwille van Uw Naam 42 – want zij zullen horen van Uw grote 
Naam, van Uw sterke hand en van Uw uitgestrekte arm – wanneer hij komt en naar 
dit huis zijn gebed richt, 43 luistert Ú dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, en doe 
overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de 
aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw 
Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. 44 Wanneer Uw volk uittrekt 
ten strijde tegen zijn vijand, op de weg waarheen U hen zendt, en zij bidden tot Yehovah, 
in de richting van deze stad, die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw 
Naam heb gebouwd, 45 luistert U dan in de hemel naar hun gebed en hun smeekbede, 
en verschaf  hun recht. 1 Koningen 8:41-45 

 
46 Wanneer zij tegen U hebben gezondigd – er is immers geen mens die niet zondigt – 
en U toornig op hen bent, en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen 
gevangengenomen hebben, hen als gevangenen wegvoeren naar het land van de vijand, 
ver weg of  dichtbij, 47 en zij het in het land waarheen zij als gevangenen werden 
weggevoerd, ter harte nemen, zich bekeren en tot U smeken in het land van hen die hen 
gevangengenomen hebben, door te zeggen: “Wij hebben gezondigd en ons misdragen, wij 
hebben goddeloos gehandeld”, 48 en als zij zich in het land van hun vijanden die hen 
als gevangenen weggevoerd hebben, tot U bekeren met heel hun hart en met heel hun 
ziel, en tot U bidden in de richting van hun land, dat U aan hun vaderen gegeven hebt, 
en van de stad die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam gebouwd 
heb, 49 luistert U dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, naar hun gebed en hun 
smeekbede en verschaf  hun recht. 50 Vergeef  Uw volk datgene waarmee zij tegen U 
zondigden, en al hun overtredingen waarmee zij tegen U overtraden, en geef  hun 
ontferming bij hen die hen als gevangenen wegvoerden, zodat die zich over hen ontfermen. 
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51 Want zij zijn Uw volk en Uw eigendom, door U uit Egypte geleid, uit het midden 
van de ijzeroven. 1 Koningen 8:46-51 

 
52 Laten Uw ogen dan open zijn voor de smeekbede van Uw dienaar en voor de 
smeekbede van Uw volk Israël, door naar hen te luisteren bij al hun roepen tot U, 53 
want Ú hebt hen voor Uzelf  als Uw eigendom afgezonderd uit alle volken van de aarde, 
zoals U gesproken hebt door de dienst van Mozes, Uw dienaar, toen U onze vaderen 
uit Egypte leidde, Heere Yehovah! 54 Het gebeurde nu, toen Salomo geëindigd had heel 
dit gebed en deze smeekbede tot Yehovah te bidden, dat hij van voor het altaar van 
Yehovah uit zijn geknielde houding opstond en zijn handen uitspreidde naar de hemel. 
1 Koningen 8:52-54 

 
Het is tijd om berouw te tonen van het niet gehoorzamen aan Yehovah en 

het weigeren of  nalaten Zijn Torah volledig na te leven. Alle tekenen zijn 
aanwezig dat we aan het einde van dit tijdperk of  in de Laatste Dagen zijn. 
Moge Yehovah je zegenen in je begrip en verstand van de dingen die ik met je 
ga delen. 
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Dankwoord 

 
Ik wil James Relf, Pauline Reardon-Benjes, Jan Sytsma en Judith Dennis 

bedanken voor hun individuele en collectieve bijdragen aan de ontwikkeling, 
vorming, organisatie, lay-out, leesbaarheid en duidelijkheid van dit boek. 

 
We hebben een advertentiecampagne op Facebook gehouden in een 

poging om veel Christenen kennis te laten maken met onze boeken over de 
eindtijd. Het klinkende thema dat het meeste bleef  herhalen was: “Niemand 
kan het uur of  de dag weten.” Het was ronduit frustrerend om dit al te vaak 
en terugkerende antwoord te horen, grotendeels omdat ze al lang niet meer 
kijken omdat ze verblind zijn door deze Hebreeuwse Gelijkenis. 

 
Na een aantal gesprekken met James en Pauline zeiden ze allebei dat ik 

spiritueel verplicht was om deze blindheid rechtstreeks aan te pakken en te 
confronteren. Ik besefte al snel dat dit betekende dat ik nog een boek moest 
schrijven. Ik had geen zin noch de intentie om nog een boek te schrijven. Ik had 
ook geen tijd. 

 
En toch, hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik besefte dat ik het 

grootste deel van het boek in de loop van de jaren al in verschillende 
nieuwsbrieven had geschreven. Het enige dat ik moest doen was ze verzamelen 
en samenvoegen, een manier vinden om ze in één samenhangend geheel te 
laten vloeien en ze te bewerken. Dus, dit is wat we deden en toen liet ik Jan de 
eerste versie lezen om te zien of  ze begreep wat ik probeerde te doen. 

 
Hier is haar reactie: 
 
Joe noemde zijn nieuwe boek dat uitkwam, genaamd: “Niemand Weet de Dag of  het 
Uur.” (Nu gewijzigd in “Het was een raadsel, geen opdracht”) Ik voel me nederig om 
door hem te worden gevraagd om het te herzien. Dit is mijn antwoord aan u de lezers. 
Dit is echt het MEEST GEWELDIGE BOEK dat ik heb gelezen vanuit een 
Torah-perspectief. Er is ZO VEEL uitgelegd in dit boek. Ja, veel ervan komt uit 
eerdere nieuwsbrieven, maar als het allemaal in een geweldige stroom wordt 
gepresenteerd, is het een geweldig, echt leerzaam boek. Voor iedereen die nieuw is bij 
Torah, MOET dit boek worden gekocht. Voor iedereen die alles goed kent, MOET 
het nog steeds worden gekocht om de waarheid met anderen te delen. Voor iedereen die 
dierbaren probeert te bereiken, MOET dit boek worden gekocht ... meerdere 
exemplaren ervan. Joe, je hebt jezelf  overtroffen ... alweer. 
 
Ik had echt niet verwacht dat het boek zo alomvattend zou zijn als het is. Dus, 
IEDEREEN ... SCHRIJF DIT OP. Schrijf  de naam van dit boek op. Vergeet 
het NIET. Het zal tijd kosten voor de redacteur om haar werk te doen en om het te 
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publiceren, dus dat betekent dat je tijd hebt om je geld te besparen, zodat je bereid kunt 
zijn om meerdere exemplaren te kopen wanneer het beschikbaar komt. Dit boek zal 
ook zo nuttig zijn voor alle Voorgangers leidende gemeenten in de Filippijnen, Burundi 
en India. Een geweldig naslagwerk voor iedereen. Ik kan bijna niet wachten om zowel 
papieren als e-boek vorm in handen te krijgen, zodat ik het kan gaan delen. ~ Jan 
Sytsma 
 
Een andere dame die voor mij onmisbaar is gebleken, is Joli Darling, die 

mijn favoriete uitgever is geweest voor alle drie van mijn vorige boeken: De 
Profetieen van Abraham, gepubliceerd in 2010; De Sabbatsjaren Gedenken van 2016, 
gepubliceerd in 2013; en De 2300 Dagen van Ellende, gepubliceerd in 2014; en 
ook dit huidige boek. 

 
Joli is zeer grondig, methodisch en nauwkeurig in de manier waarop ze 

boeken bewerkt. Ze heeft ook vele andere opmerkenswaardige projecten 
gedaan. Nog belangrijker voor mij als schrijver is dat zij mijn onderwerp kent 
en begrijpt wat ik probeer over te brengen. Ze heeft een verbazingwekkende 
kennis van de Schrift en een herinnering aan dingen die ik in vorige boeken heb 
geschreven, wat ik bijzonder nuttig vind. Ik kan haar niet genoeg bedanken 
voor de geweldige hulp die ze me heeft gegeven met betrekking tot al mijn 
geschreven werken en bij het helpen ze tot bloei te brengen. 

 
Ik moet ook mijn vriend, James Relf, bedanken die sinds 2013 met mij 

samenwerkt. Hij is mijn klankbord geweest bij menig probleem. Zijn 
professionaliteit heeft mijn presentatie van mijn materiaal eerste klas door en 
door gemaakt. Ik wil hem echt bedanken dat hij deze gelegenheid heeft 
aangegrepen wanneer ik zijn expertise en hulp nodig had. 

 
Ik wil nog één persoon bedanken. Het is mijn vrouw van 41 jaar – Barbara. 

Omdat ik aan dit huidige boek heb gewerkt - evenals aan elk van de andere 
boeken die ik heb geschreven, naast mijn wekelijkse website-artikelen - heeft ze 
een aanzienlijk deel van haar tijd moeten opofferen voor andere dingen die we 
samen hadden kunnen doen. De eindeloze uren die ik besteed aan schrijven, 
bewerken en voorbereidingstijd voor het samenstellen van Power Point-
presentaties en spreken werden allemaal opgegeven door haar. Ik hoop dat je 
op een dag deze dingen zult begrijpen zoals ik. Tot die tijd hou ik meer van je 
dan woorden kunnen zeggen. Nogmaals, ik hou van je en dank je. 

 
Boven alles erken en dank ik Yehovah - de Schepper van alle dingen - die 

zich vanaf  Zijn troon heeft uitgestrekt en deze waarheden aan mij heeft 
geopenbaard. Ik begon deze wandeling in 1982, maar heb de afgelopen 14 jaar 
een grote vlucht genomen sinds Hij me deze dingen voor het eerst begon te 
laten zien vanuit de pagina's van Zijn Torah en uit de geschiedenis. Sinds 2005 
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om precies te zijn - ik moest elke vraag beantwoorden en bewijzen die mij werd 
gesteld met betrekking tot de Sabbatsjaren en het plan van Yehovah. 

 
Dit boek, Het Was Een Raadsel, Geen Opdracht, is mijn manier om de 

antwoorden te delen met iedereen die het Hebreeuwse Idioom of  de Gelijkenis niet 
begrijpt: “Niemand kan de dag of  het uur weten”, zodat u de antwoorden kunt 
bestuderen Ik sta op het punt je de antwoorden te geven en om het zelf  uit te 
zoeken. 

 
Dat gezegd hebbende, moge Yehovah je zegenen, Zijn gezicht op je schijnen, 
genadig voor je zijn, en deze waarheden ook aan jou openbaren, terwijl je ze 
onderzoekt en ernaar streeft om Zijn Torah beter en dieper te begrijpen. 
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Hoofdstuk 1 | Het Raadsel 
 

Toen Jezus (Hebreeuwse naam: Yehshua) de volgende verklaring aflegde 
in de Evangeliën van Mattheüs en Markus: 
 

36; 32 “Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in 
de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.” Mattheüs 
24:36/Markus 13:32 
 

Hij legde een raadsel of  een gelijkenis voor zodat iedereen het kon horen, 
maar verborg ook opzettelijk de profetie zodat niemand het kon begrijpen tot de 
Laatste Dagen. 
 

Elke keer als ik les geef  over de Sabbatsjaren en de Jubelcycli naast de 
Heilige Dagen van Leviticus 23 - laten de profetieën zien dat ze gedurende 
bepaalde jaren en op zeer specifieke dagen plaatsvinden. Bijna alle Christenen, 
wanneer ze me dit zien doen, citeren, uitschreeuwen of  denken aan de tekst in 
het Evangelie van Mattheüs hieronder dat Yehshua zei en vervolgens proberen 
zichzelf  te rechtvaardigen omdat ze zich niet onder een spirituele verplichting 
voelen om verder te luisteren naar wat ik te zeggen heb. 
 

34 Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en zonder gelijkenis 
sprak Hij tot hen niet, 35 opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, 
toen hij zei: “Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken 
die verborgen waren vanaf  de grondlegging van de wereld.” Mattheüs 13:34-35 

 
Hier citeert Mattheüs David in de Psalmen: 

 
1 Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, 
neig uw oor tot de woorden van mijn mond. 2 Ik wil mijn mond met spreuken opendoen 
en van aloude verborgenheden doen overvloeien, 3 die wij gehoord hebben en weten en 
onze vaders ons verteld hebben. 4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar 
aan de volgende generatie de loffelijke daden van Yehovah vertellen, Zijn kracht en Zijn 
wonderen, die Hij gedaan heeft. 5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een 
wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend 
te maken, 6 opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen 
worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; 7 zodat zij hun hoop op 
God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen, 8 en niet 
worden als hun vaderen: een opstandige en ongehoorzame generatie, een generatie die 
zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. Psalm 
78:1-8 
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Wederom wordt ons verteld dat Yehshua tot de menigte en Zijn 
Discipelen sprak in gelijkenissen of  raadsels: 
 

33 En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij het Woord tot hen, voor zover zij 
het horen konden, 34 en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde 
alles aan Zijn discipelen als zij alleen waren. Markus 4:33-34 

 
We zien ook een herhaling van dit thema in het Evangelie van Johannes over 

de Goede Herder en hoe de menigte het niet begreep. 
 

6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot 
hen sprak, betekende. Johannes 10:6 

 
Veel Christenen geloven dat Yehshua in gelijkenissen leerde om zijn 

boodschap duidelijker te maken, maar in tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, is dat niet wat de Schrift ons vertelt. Hij sprak opzettelijk met hen in 
gelijkenissen, zodat ze niet zouden begrijpen wat Hij zei, ook al hoorden ze 
Zijn boodschap. De Discipelen begrepen het ook niet. Ze vroegen herhaaldelijk 
aan Yehshua om zijn gelijkenissen aan hen uit te leggen. 
 

10 En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem 
naar de gelijkenis. 11 En Hij zei tegen hen: “Het is u gegeven het geheimenis van het 
Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door 
gelijkenissen, 12 opdat ‘zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet 
begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven 
worden.’” 13 En Hij zei tegen hen: “Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan 
alle gelijkenissen verstaan?” Markus 4:10-13 
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Hoofdstuk 2 | Veronderstelt U Vandaag  
   Te Begrijpen? 

 
Tot op de dag van vandaag veronderstellen veel Christenen dat ze 

begrijpen wat Yehshua zei. En toch begrepen zelfs degenen in Israël - in het 
leven en de tijden van Mozes en Jeremia, evenals in het leven en de tijden van de 
Discipelen en Apostelen - het niet. 
 

2 Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: “U hebt alles gezien wat Yehovah in 
het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met 
heel zijn land: 3 de grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en 
wonderen. 4 Maar Yehovah heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of  ogen om 
te zien, of  oren om te horen, tot op deze dag. 5 Ik heb u veertig jaar door de woestijn 
laten gaan.” Deuteronomium 29:2-5a 

 
21 “Hoor toch dit, dwaas volk, zonder verstand, zij hebben ogen, maar zij zien niet, 
zij hebben oren, maar zij horen niet.” Jeremia 5:21 

 
2 “Mensenkind, u woont te midden van een opstandig huis. Zij hebben ogen om te zien, 
maar zij kijken niet, zij hebben oren om te horen, maar zij luisteren niet, want zij zijn 
een opstandig huis!” Ezechiël 12:2 

 
7 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel 
heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, 8 zoals geschreven staat: “God heeft 
hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot 
op de dag van heden.” Romeinen 11:7-8 

 
Hoewel de Apostel Paulus het had over Israël met betrekking tot hun 

geblokte, spirituele verleden, kunnen dezelfde woorden die hij hierboven en 
hieronder schreef  ook van toepassing zijn op het hele Christendom. 
 

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. 2 Korinthe 3:14-16 

 
1 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons 
bewezen is, verliezen wij de moed niet. 2 Integendeel, wij hebben de schandelijke, 
verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het 
Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf  
aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. 3 Maar in het geval 
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dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. 4 Van hen, 
de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de 
verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God 
is, hen niet zou bestralen. 2 Korinthe 4:1-4 

 
In deze volgende passage beschrijft Jesaja profetisch de droevige toestand 

die we vandaag zien. “Israël” verwijst in de profetie over het algemeen naar beide 
“huizen”. Namelijk, het Huis van Juda - dat zowel de Joden als het Huis van 
Jozef  omvat - die allemaal naar de westerse landen migreerden. Dit is de reden 
waarom Joden en Christenen beiden de God van Abraham aanbidden, terwijl 
andere religies dat niet doen. 
 

18 Doven, hoor! Blinden, kijk en zie! 19 Wie is er zo blind als Mijn dienaar, doof  
zoals Mijn bode die Ik zend? Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht 
van Yehovah? 20 U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel 
open, toch luistert hij niet. Jesaja 42:18-20 
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Hoofdstuk 3 | Open Mijn Ogen, 
                        Zodat ik Kan Zien 

 
Stop nu en bid dit korte gebed uit de Psalmen: 

 
18 Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw Torah. 19 Ik 
ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij. 20 Mijn ziel wordt 
verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde. 21 U bestraft de vervloekte 
hoogmoedigen, die van Uw geboden afdwalen. Psalm 119:18-21 

 
Zoals ik je al uit de Schrift heb laten zien, wilde Yehshua niet dat ze het 

begrepen, Hij wilde ze niet bekeren en wilde ze niet redden. Waarom gebruikte 
Yehshua deze aanpak? Waarom sprak Hij met opzet tegen hen zodat ze niet 
zouden begrijpen wat Hij eigenlijk zei? 

 
In het Evangelie van Mattheüs vinden we het antwoord: 

 
10 En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: “Waarom spreekt 
U tot hen door gelijkenissen?” 11 Hij antwoordde en zei tegen hen: “Omdat het u 
gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen 
is het niet gegeven. 12 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig 
hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. 13 
Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en 
niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. 14 En in hen wordt de profetie van 
Jesaja vervuld die zegt: ‘Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en 
ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.’”  Mattheüs 13:10-14 
 
15 Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, 
en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden 
zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik 
hen zou genezen. 16 Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij 
horen. 17 Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben 
te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben 
het niet gehoord. Mattheüs 13:15-17 

 
Als je dit hebt gemist, lees dit dan nog een keer … 
 
14 “Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, 
maar beslist niet opmerken. 15 Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij 
hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan.” Mattheüs 
13:14-15 
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Maar lees ook de volgende verzen die hiermee direct verband houden: 
 

40 “Zij hebben hun ogen verblind, en hun hart verduisterd zodat ze niet zouden zien 
met hun ogen, en [niet] begrijpen met hun hart en terugkeren zodat ik hen genees.”10 
Johannes 12:40 | Aramese Bijbel in het Nederlands (peshitta.nl) 

 
4 voor degenen van wie de god van deze wereld het verstand heeft verblind, zodat ze niet 

geloven en het licht van het goede nieuws van de glorie van de Mšíḥā, die de gelijkenis 
van God is, aan hen zou verschijnen.11 2 Korinthe 4:4 | Aramese Bijbel in 
het Nederlands (peshitta.nl) 

 
Ik durf  te zeggen dat veel aanhangers van het Christendom - zo niet alle - 

vasthouden aan deze positie. Ze horen en denken dat ze het begrijpen, maar dat 
doen ze niet. Maar hoe weten we zeker dat dit de regel versus de uitzondering 
is met betrekking tot de huidige Christelijke denkwijze? 
 

We weten het omdat de meerderheid van de belijdende Christenen het 
Oude Testament over de hele linie negeren, wat de rudimentaire en 
overkoepelende basis is voor het begrijpen van het Nieuwe Testament. Velen 
negeren zelfs alle profetische vermaningen van de leringen in de Boeken van de 
Profeten, gezien het feit dat ze zich in het Oude Testament bevinden en ondanks 
het feit dat die profetieën erin bestaan, vooral met betrekking tot het einde van 
het tijdperk waarin we nu zijn en hebben geen betrekking op de verwoesting van 
de 2e Tempel, zoals velen ten onrechte worden onderwezen. Ze negeren de 
Boeken Hebreeën en Openbaring ook omdat ze als “te Joods” worden beschouwd. 
 

Ze gaan zelfs zo ver dat ze een ernstig misverstand hebben en Paulus grof  
uit de context halen, niet beseffend dat het merendeel van zijn minachting 
gericht was op de Mondelinge Wet (of  Talmoed) en niet op de Geschreven Wet (Torah) 
van Mozes. Er is valselijk geleerd dat De Wet is afgeschaft door de Brieven van 
Paulus door te geloven dat hij de Torah veroordeelt. Maar de waarheid is dat, het 
de Talmoed is die hij veroordeelt, die bestaat uit door mensen geïnspireerde 
wetten en tradities. Als gelovigen hebben we het moeilijk genoeg om 10, laat 
staan om 613 geboden te houden! Paulus begreep dit meer dan wie ook! 
 

Elk afzonderlijk geval van Paulus of  Yehshua die de Farizeeën en 
Sadduceeën veroordeelde, had betrekking op de Mondelinge Wet die door de 
mens was geschreven en niet op de Wetten die in Tabletten van Steen waren 
geëtst door Yehovah Zelf. Er is geen enkele gebeurtenis in de hele Schrift waar 
de Torah of  de Geschreven Wet van Mozes - door Yehovah zelf  aan het volk 
gegeven - nietig en ongeldig wordt verklaard. 

 
10 https://biblehub.com/john/12-40.htm 
11 https://biblehub.com/2_corinthians/4-4.htm 
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Ik zal er alles aan doen om u later in dit boek aanvullende bewijzen over 
De Wet te verstrekken. Maar laten we nu verder gaan met lezen uit het Boek van 
I Johannes. 
 

3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 
nemen. 4 Wie zegt: “Ik ken Hem”, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar 
en in hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 
werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem 
zijn. 6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf  zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 
1 Johannes 2:3-6 

 
Johannes handhaaft De Geboden, die eerst worden genoemd - en vervolgens 

samengevat - in 10 categorieën in Exodus 20. De gedetailleerde interpretatie 
volgt dan. Yehovah laat Zijn 10 Geboden niet over aan individuele interpretatie, 
zoals veel Christenen ten onrechte hebben aangenomen. 
 

43 “Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. 44 
U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een 
mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem 
geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf  is, 
want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik de 
waarheid spreek, Mij gelooft u niet. 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als 
Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden 
van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.” Johannes 8:43-47 

 
24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: “Hoelang houdt U ons in het 
onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.” 25 Jezus antwoordde hun: “Ik 
heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn 
Vader, die getuigen van Mij. 26 Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn 
schapen, zoals Ik u gezegd heb. 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij 
volgen Mij. 28 En Ik geef  hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan 
Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader 
rukken. 30 Ik en de Vader zijn Één.” Johannes 10:24-30 

 

Wat is hier precies aan de hand? Waarom zegt Yehshua dingen op een 
manier die we niet begrijpen? 
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Hoofdstuk 4 | Weinig Zijn Gekozen 
 

Waarom geeft Yehshua spirituele waarheden weer op een manier die we 
niet begrijpen? 
 

Yehshua legt het antwoord hierop uit in de Gelijkenis van het Huwelijk in het 
Evangelie van Mattheüs: 
 

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 dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te 
roepen. Maar zij wilden niet komen. 4 Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, 
en hij zei: ‘Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn 
ossen en de gemeste dieren 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. 6 En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen 
smadelijk en doodden hen. 7 Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde 
zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.” 
Mattheüs 22:1-7 

 
8 “Toen zei hij tegen zijn dienaren: ‘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 bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden.’ 10 En die dienaren 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. 12 
En hij zei tegen hem: ‘Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen 
bruiloftskleding aan hebt?’ En hij zweeg. 13 Toen zei de koning tegen de dienaars: 
‘Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste 
duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, 
maar weinigen uitverkoren.’” Mattheüs 22:8-14 

 
Precies daar, aan het einde, wordt je verteld: “Want velen zijn geroepen, maar 

weinigen uitverkoren.”  
 

Lees nu wat Yehshua zegt in het Evangelie van Johannes: 
 
13 “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft 
voor zijn vrienden. 14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. 15 Ik noem 
u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u 
vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, 
bekendgemaakt heb. 16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en 
Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou 
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blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.” 
17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. Johannes 15:13-17 

 
Heb je het opgepikt? 

 
14 “U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied...” Johannes 15:14 

 
Hij zei ook: 

 
16 “Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren ...” Johannes 15:16 

 
Het is niets minder dan geestdodend om plotseling te worden getroffen 

met het besef  dat Yehshua niet sprak om de massa te verlichten. Hij riep de 
uitverkorenen - dat wil zeggen degenen die oren hadden om te horen en ogen 
om te zien - en onderwees alleen hen op dit moment. 
 

4 Voor degenen van wie De God van deze wereld het verstand heeft verblind, zodat ze 
niet geloven en het licht van het Goede Nieuws van de glorie van de Messias, die de 
gelijkenis van God is, aan hen zou verschijnen. 2 Korinthe 4:4 | Aramese Bijbel 
in het Nederlands (peshitta.nl) 

 
Het is vandaag niet anders. Velen worden nog steeds geroepen, maar 

slechts enkelen worden daadwerkelijk gekozen. Maar je mag wel kiezen of  je 
een van de uitverkorenen bent of  niet. Maar alleen als je de woorden 
gehoorzaamt die Yehshua zei: “... als je doet wat ik je opdraag.” 
 

Klinkt het nog steeds alsof  Yehshua Zijn eigen Wet heeft afgeschaft - vooral 
als je er rekening mee houdt dat Hij alleen doet en spreekt wat de Vader hem 
vertelt?! 
 

28 Weer zei Yeshua tegen hen: “Wanneer u de Mensenzoon zult hebben opgeheven, 
dan zult u begrijpen dat IK HET BEN, en dat Ik niets uit mijzelf  doe, maar zoals 
mijn Vader mij heeft geleerd, zo spreek ik.” Johannes 8:28 | Aramese Bijbel 
in het Nederlands (peshitta.nl) 

 
31 “Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij 
geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan.” Johannes 14:31 
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Hoofdstuk 5 | De Discipelen Begrepen Het Niet 
 

Het was pas na Zijn opstanding dat Yehshua duidelijker tot Zijn Discipelen 
zou spreken. Daarvoor begrepen ook hen - zoals je in het vorige hoofdstuk 
hebt gelezen - niet eens de volledige betekenis van wat hen werd verteld. 
 

25 “Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet 
meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal 
verkondigen.” Johannes 16:25 

 
Als je weet waar je moet zoeken, kun je een aantal voorbeelden vinden van 

hoe de Discipelen geen goed begrip hadden van de dingen die Yehshua zei. 
 

16 En zij spraken er met elkaar over en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden 
hebben. 17 En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: “Waarom spreekt u erover met elkaar 
dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt 
u nog uw verharde hart? 18 U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt oren, en u hoort 
niet? 19 En herinnert u zich niet, toen Ik de vijf  broden brak voor de vijfduizend 
mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte?” Zij zeiden tegen Hem: 
“Twaalf.” 20 “En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend mannen, hoeveel volle 
manden met stukken brood u opraapte?” En zij zeiden: “Zeven.” 21 En Hij zei tegen 
hen: “Waarom begrijpt u het dan niet?” Markus 8:16-21 

 
30 En zij vertrokken vandaar en reisden door Galilea; en Hij wilde niet dat iemand 
het zou weten. 31 Want Hij gaf  onderwijs aan Zijn discipelen en zei tegen hen: “De 
Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen Hem 
doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de derde dag opstaan.” 32 Maar zij 
begrepen dat woord niet en zij waren bevreesd Hem ernaar te vragen. Markus 
9:30-32 

 
43 Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen 
verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen: 44 “Laat 
deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des mensen zal overgeleverd 
worden in de handen van mensen.” 45 Maar zij begrepen dat woord niet en 
het bleef  voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En 
zij vreesden Hem een vraag te stellen over dat woord. Lukas 9:43-45 

 
Pas na De Opstanding begonnen de 12 Discipelen al deze raadsels en 

gelijkenissen van Yehshua te begrijpen. 
 

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 palmbomen en gingen de 
stad uit Hem tegemoet en riepen: “Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam 
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van Yehovah, de Koning van Israël!” 14 En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, 
ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: 15 “Wees niet bevreesd, dochter van Sion, 
zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.” Johannes 12:12-15 

 
Zijn Discipelen begrepen deze dingen aanvankelijk niet, maar toen 

Yehshua werd verheerlijkt, leefden ze plotseling op met betrekking tot al deze 
dingen die over Hem waren geschreven en aan Hem waren gedaan. 
 

31 En Hij nam de twaalf  bij Zich en zei tegen hen: “Zie, wij gaan naar Jeruzalem en 
alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. 
32 Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk 
behandeld en bespuwd worden. 33 En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld 

hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan.” 34 Zij begrepen echter 
niets van deze dingen en dit woord was voor hen 
verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd. 
Lukas 18:31-34 

 
Ironisch genoeg konden de Discipelen de betekenis ervan niet begrijpen, 

hoewel ze er 100% van overtuigd waren dat Hij de Messias was. Ze begrepen het 
niet tot de dag dat Hij stierf  of  zelfs nadat Hij aan hen verscheen. Ze geloofden 
de verhalen van Maria of  Maria Magdalena niet. Thomas twijfelde zelf  totdat 
hij de afdrukken van de spijkers in de handpalmen van Yehshua zag. 
 

44 En Hij zei tegen hen: “Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u 
was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes 
en in de Profeten en in de Psalmen.” 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de 
Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: “Zo staat er geschreven en zo moest de 
Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet 
onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij 
Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van 
Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte 
bekleed zult worden.” Lukas 24:44-49 
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Hoofdstuk 6 | Wie Opent Onze Ogen? 
 

Hebt u hier kennis van genomen in de vorige passage van het Evangelie van 
Lukas? 
 

45 “Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.” Lukas 24:45 
 

Daarom heb ik je gevraagd om in het begin te bidden en dat nu opnieuw 
te doen. Bid dit korte gebed uit de Psalmen en vraag om het begrip en de kennis 
die je nodig hebt om deze waarheden te zien die tot op de dag van vandaag 
verborgen blijven. 
 

18 Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw Torah. 19 Ik 
ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet voor mij. 20 Mijn ziel wordt 
verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde. 21 U bestraft de vervloekte 
hoogmoedigen,  die van Uw geboden afdwalen. Psalm 119:18-21 

 
5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die 
aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 
Jakobus 1:5 

 
1 Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, 2 om je oor 
acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, 3 ja, als je roept 
om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, 4 als je het zoekt als zilver, het 
naspeurt als verborgen schatten, 5 dan zul je de vreze van Yehovah begrijpen, de kennis 
van God vinden. 6 Yehovah geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en 
inzicht. 7 Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een schild voor hen die in 
oprechtheid hun weg gaan, 8 opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij 
bewaart de weg van Zijn gunstelingen. Spreuken 2:1-8 

 
9 Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk goed spoor. 10 Ja, 
in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. 11 
Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen, 12 om je te redden 
van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt, 13 van hen die de 
rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan, 14 van hen die zich 
verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad, 15 van wie de paden 
slinks zijn, die afwijken in hun sporen. Spreuken 2:9-15 

 
Ben jij een van de uitverkorenen? 

 
13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, 
en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. Mattheüs 13:13 
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16 Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. 17 Want 
voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u 
ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet 
gehoord. Mattheüs 16-17 

 
Toen de 12 Discipelen op de Pinksterdag de Heilige Geest kregen - wat 
wederom een van de Heilige Dagen van Leviticus 23 is - begonnen ze te prediken 
met wijsheid, inzicht en begrip. 
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Hoofdstuk 7 | De Tijd Van Het Einde 
 

Veel van De Profeten wisten of  begrepen niet wat ze destijds 
profeteerden. Zelfs Daniel begreep niet alles wat hem verteld werd, zelfs nadat 
de engel het hem had uitgelegd. 
 

4 “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het 
einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.” 5 En ik, Daniël, 
zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander 
aan de overkant op de oever van de rivier. 6 De één zei tegen de Man gekleed in linnen, 
Die Zich boven het water van de rivier bevond: “Hoelang duurt het nog voordat er een 
einde komt aan deze wonderlijke dingen?” 7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, 
Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief  Zijn rechter- en Zijn 
linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde 
tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben 
om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde 
komen. 8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: “Mijn 
Heere, wat zal het einde hiervan zijn?” 9 Toen zei Hij: “Ga heen, Daniël, want deze 
woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10 Velen zullen gereinigd, 
zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen 
en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de 
verstandigen zullen het begrijpen.” Daniël 12:4-10 
 
Al deze profetieën worden geopenbaard aan diegenen die nu leren God te 

KENNEN en bereid zijn ijverig de Schrift te onderzoeken en Zijn Geboden te 
onderhouden. We zijn aan het eindstation en het einde van het tijdperk waarin 
profetie eindelijk wordt onthuld. Het boek wat aan Daniël werd gezegd gesloten 
te houden is nu geopend.  
 

9 Toen zei Hij: “Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot 
de tijd van het einde.” Daniël 12:9 

 
Laten we verdergaan… 

 
15 Het gebeurde, toen ik het visioen zag – ik, Daniël – dat ik het probeerde te 
begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. 16 En 
ik hoorde een stem van een Mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: “Gabriël, 
laat hem daar het visioen begrijpen!” 17 Hij kwam naast de plaats staan waar ik 
stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht 
ter aarde. Toen zei hij tegen mij: “Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft 
op de tijd van het einde.” Daniël 8:15-17 
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En zelfs nadat het visioen hem was uitgelegd, begreep Daniel nog steeds 
niet wat er in de Eindtijd zou gebeuren, maar de verschrikkingen die hij in zijn 
dromen zag, maakten hem ziek. 

 
27 Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik 
weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar begreep 
het niet. Daniël 8:27 
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Hoofdstuk 8 | Wie Zijn de 5 Dwaze Maagden? 
 
In het Evangelie van Mattheüs wordt ons verteld over de Gelijkenis van de Tien 

Maagden. Het is cruciaal dat u deze gelijkenis begrijpt. 
 
1 “Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, die hun lampen 
namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf  van hen waren wijs en vijf  
waren dwaas. 3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich 
mee. 4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5 Toen de 
bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6 En te middernacht 
klonk er een geroep: ‘Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!’ 7 Toen 
stonden al die maagden op en maakten hun lampen in orde. 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 maagden, 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.” Mattheüs 25:1-13 

 
De meest ontnuchterende woorden in de hele Bijbel worden hier in deze 

passage tot u gesproken. De Christus, Jezus, Yehshua, je Messias waarvan je zo 
krachtig beweert dat je Hem aanbidt en volgt, zegt: 
 

12 “’Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.’ 13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag 
en ook het uur niet.” Mattheüs 25:12-13 
 
Waarom zou Hij zeggen dat Hij ze niet kent? Mag ik u eraan herinneren 

dat het hoofdonderwerp van dit boek is: “U weet de dag of  het uur niet” en 
het wordt hier ook genoemd, na het afwijzen van de vijf  dwaze maagden die 
Yehshua niet kent! 
 

We lezen ook in het Evangelie van Mattheüs dat identieke woorden worden 
gebruikt voor degenen die zichzelf  vergelijken met het volgen van de Messias. 
 

21 “Niet ieder die tegen Mij zegt: ‘Heere, Heere’, zal binnengaan in het Koninkrijk 
der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen 
zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten 
gedaan?’ 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, 
u die de wetteloosheid werkt!’” Mattheüs 7:21-23 
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De meest verontrustende woorden in de Bijbel worden hier ook 
gesproken. In dit geval worden deze zelfde woorden echter iets dieper 
uitgewerkt om ons te helpen begrijpen waarom de geadresseerden worden 
afgewezen, tekortschieten in de glorie van de Messias en worden buitengesloten 
van het Koninkrijk der Hemelen. 

 
De mensen in kwestie staan erom bekend dat ze in Zijn naam profeteren 

en demonen uitwerpen. Ze hebben allerlei grote werken gedaan in Zijn naam 
en worden zelfs beschouwd als onderdeel van het bruiloftsfeest. Ze lijken elk te lijken 
op degenen die zou moeten worden aanvaard, maar toch wordt verteld dat Hij ze 
niet kent en dat ze wetteloos zijn. 
 

Deze dwaze maagden en zogenaamde Bruiden van Christus zijn zij die 
religieus lijken en handelen en toch - in geest of  waarheid - de Messias niet 
kennen noch door Hem gekend zijn. 
 

13 Want de Heere heeft gezegd: “Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, 
en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, 
waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn.” Jesaja 29:13 | 
StatenVertaling 

 
8 “Dit volk eert me met de mond, maar hun hart is zeer ver van mij.” Mattheüs 
15:8 | Aramese Bijbel in het Nederlands (peshitta.nl) 

 
3 “die met een schijn van godsvrucht (religie) de kracht daar-van verloochend hebben; 
houd ook dezen op een afstand.” 2 Timotheüs 3:5 | NBG51 
 
Dit zou ieder van ons kunnen zijn. Hoe kunnen we weten komen of  we 

de dwazen of  wijzen zijn? 
 

4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 
1 Johannes 3:4 
 
21 “Niet ieder die tegen Mij zegt: ‘Heere, Heere’, zal binnengaan in het Koninkrijk 
der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen 
zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten 
gedaan?’ 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, 
u die de wetteloosheid werkt!’” Mattheüs 7:21-23 
 
Wettelozen zijn degenen die zich niet aan de Wet houden. Tot deze zijn 

degenen die Yehshua aanspreekt door te zeggen; ‘Ik heb je nooit gekend.’ In welke 
groep zit jij? 
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Hoofdstuk 9 | Wat Is Precies de Olie 
                         Die Ze Moeten Kopen? 
 

Een lamp wordt getrimd wanneer de pit omhoog of  omlaag wordt 
gedraaid om het niveau en de intensiteit van de vlam te regelen. Als een lamp 
zonder olie raakt, maakt het niet uit hoeveel men eraf  haalt - de lamp gaat uit op 
het moment dat de olie volledig is verbruikt. 
 

Iedereen raakt meer geïnteresseerd in profetie wanneer deze op handen is. 
Gebeurtenissen die we overal om ons heen zien plaatsvinden, veroorzaken 
grote zorgen voor ons allemaal. Dit is begrijpelijk - vooral voor degenen die het 
niet weten en niet begrijpen. Dit zijn degenen die alle reden hebben om het meest 
angstig te zijn. 

Degenen die weten, begrijpen en gehoorzamen houden al de wacht en zijn 
al geestelijk gereed en volledig uitgerust. De dwaze maagden behoren tot 
degenen die hun Bijbels gaan openen om de bijzonderheden aan te geven van 
waar Christus op hen wacht; maar met de olie van de Heilige Geest in het beste 
geval slechts een zwak licht voortbrengend, missen zij het geestelijk inzicht om 
Hem daadwerkelijk te vinden. Het is alsof  de dwaze maagden in het donker 
rond strompelen en proberen het Woord van God te begrijpen, maar dat kunnen 
ze niet. 
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Als gevolg hiervan zijn de dwaze maagden in totale staat van paniek. Ze 
realiseren zich dat ze het niet kunnen begrijpen en niet het geloof  hebben om 
te geloven. Of, zelfs als ze het geloof  bezitten, hebben ze niet de wijsheid, 
kennis of  het begrip van de Schrift om absoluut zeker te zijn van dergelijke 
dingen. Ze beginnen bepaalde principes van hun geloof  in twijfel te trekken die 
ze al lang als een gegeven beschouwen. 
 

Dingen zoals of  De Opname echt gaat gebeuren voordat er iets ernstigs 
op Aarde komt door middel van beproevingen en beproevingen - namelijk de 
Grote Verdrukking. Ze hebben mensen sterk anders horen zeggen en kunnen 
het niet helpen dat ze zich afvragen of  er een waarheid is in de 
tegenargumenten die ze hebben gehoord. Ze vragen degenen die ze verstandig 
achten om hulp bij het begrijpen, maar er is een samengaand probleem. 
 

Ons wordt verteld in het Boek van Jakobus over iets dat ons een aanzienlijke 
hoeveelheid tijd kost om te doen - iets dat we niet zomaar kunnen uitstellen en 
dan op het laatste moment opeens in de weg staan, zoals een student die voor 
een eindexamen staat de avond ervoor. 

 
14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof  heeft, en hij 
heeft geen werken? Kan dat geloof  hem zalig maken? 15 Als er nu een broeder of  
zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en 
iemand van u zou tegen hen zeggen: “Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd,” 
en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo 
is ook het geloof  als het geen werken heeft, in zichzelf  dood. 18 Maar nu zal iemand 
zeggen: “U hebt geloof  en ik heb werken.” Laat mij dan uw geloof  zien uit uw werken 
en ik zal u uit mijn werken mijn geloof  laten zien. 19 U gelooft dat God één is; daar 
doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. 20 Maar wilt u 
weten, o dwaze  mens, dat het geloof  zonder de werken dood is? Jakobus 2:14-20 
 
21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn 
zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof  samenwerkte met zijn werken 
en dat door de werken het geloof  volmaakt is geworden? 23 En de Schrift is vervuld 
die zegt: “En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend,” en hij 
werd een vriend van God genoemd. 24 U ziet dus nu dat een mens uit werken 
gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op 
dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs 
een andere weg heeft laten weggaan? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, 
zo is ook het geloof  zonder de werken dood. Jakobus 2:21-26 
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De vijf  dwaze maagden kunnen niet zomaar op pad gaan en op het laatste 
moment het soort olie kopen dat ze voor hun lampen nodig hebben. En ook, 
men kan dit type olie niet zomaar verkrijgen door naar een lokale “oliemarkt” 
te gaan - alsof  zoiets zelfs bestond. 
 

Olie werd op de hoofden van Bijbelse Koningen gegoten op hun 
inwijdingsdag; maar ook op de hoofden van Hogepriesters. Olie is een 
algemeen begrepen symbool van de Heilige Geest en vereist daarom geen 
gedetailleerde uitleg. Maar er is een belangrijke passage in de Bijbel die de 
Heilige Geest onomstotelijk rechtstreeks met de olie verbindt. Het kan worden 
gevonden in het Evangelie van Lukas: 
 

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 wie gebroken van 
hart zijn. Lukas 4:18 
 
Hier zijn “De Geest van de Heer” en de olie van zalving rechtstreeks 

verbonden! In deze context wordt zalfolie afgebeeld als een fysieke weergave 
van Yehshua die de Heilige Geest wordt gegeven om deze functies te vervullen 
voor Yehovah in Zijn dienst aan de mens. 
 

De bovenstaande tekst in het Evangelie van Lukas is gebaseerd op de 
profetische tekst hieronder in het Boek van Jesaja. Deze profetie werd 
overvloedig door Yehshua geciteerd: 
 

1 De Geest van de Heere Yehovah is op Mij, omdat Yehovah Mij gezalfd heeft om een 
blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te 
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verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor 
wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Jesaja 61:1 

 
De onderstaande tekst in het Boek Handelingen is in dit opzicht ook 

symbolisch voor de olie: 
 
38 “hoe God Yehshua van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht 
en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel 
overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” Handelingen 10:38 
 
Wederom wordt verwezen naar de zalving - een handeling die gewoonlijk 

met olie wordt gedaan - van de Heilige Geest. Petrus voegt er vervolgens “met 
kracht” aan toe - een onderscheid dat niet wordt gemaakt in Lukas 4:18. 
 

Hoewel Yehshua ernstig was gekneusd in Zijn bediening, ontbrak het 
Hem nooit aan kracht. In scherp contrast worden we zelden gekneusd, 
gebroken of  verpletterd in onze bediening; maar wanneer we dat zijn, worden 
we meestal machteloos in het proces. De waarheid is, dat het grootste huwelijk 
van alle ijver en kennis in de wereld nutteloos is zonder dat de Heilige Geest 
van Yehovah het juiste perspectief, de juiste houding en intentie biedt voor enig 
begrip waar we in komen, dienstbetoon of  geestelijke achtervolging die we 
aangaan. 
 

Dat gezegd hebbende, ons wordt verteld hoe we de Heilige Geest moeten 
ontvangen in het Boek Handelingen: 
 

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus 
en de andere apostelen: “Wat moeten wij doen, mannenbroeders?” 38 En Petrus zei 
tegen hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, 
tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” 
Handelingen 2:37-38 
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Hoofdstuk 10 | Bekeer U Van Uw Zonden 
 

We zijn allemaal geroepen om ons te bekeren voor de vergeving van onze 
zonden. Wat is zonde dan precies? 
 

4 Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 
5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in 
Hem niet. 6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet 
gezien en heeft Hem niet gekend. 7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de 
rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. 8 Wie de zonde doet, 
is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf  het begin. Hiertoe is de Zoon van God 
geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 9 Ieder die uit God 
geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, 
omdat hij uit God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen 
van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, 
evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. 1 Johannes 3:4-10 
 
Zonde is wetteloos zijn. Degenen die zich niet aan de wetten houden, zijn 

zondaars. Is dit niet exact wat je werd verteld in het Boek van Mattheüs, door 
Yehshua? 
 

21 “Niet ieder die tegen Mij zegt: ‘Heere, Heere,’ zal binnengaan in het Koninkrijk 
der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen 
zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten 
gedaan?’ 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, 
u die de wetteloosheid werkt!’” Mattheüs 7:21-23 

 

De werkers van wetteloosheid - of  degenen die de Wet niet houden en 
niet willen houden - zijn precies dezelfde die Yehshua nadrukkelijk 
beweert dat Hij ze niet kent. 

 
We lezen in de Psalmen hoe De Geboden ons rechtvaardig maken. 

 
172 Mijn tong zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig. 
Psalm 119:172 

 
Ons wordt verteld om gerechtigheid aan te trekken op dezelfde manier als 

wij witte gewaden aandoen. 
 

14 “Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en die bekleedde mij; mijn recht was als een 
mantel en een tulband.” Job 29:14 
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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. Openbaring 19:8 
 
10 Ik ben zeer vrolijk in Yehovah, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft 
mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij 
omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid 
zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61:10 
 
17 Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op 
Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in 
de na-ijver als mantel. Jesaja 59:17 
 
5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om 
Zijn middel. Jesaja 11:5 
 
6 Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een 
bezoedeld kleed wij allen vallen af  als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de 
wind. Jesaja 64:6 
 
9 Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, laat Uw gunstelingen juichen. 
Psalm 132:9 
 
4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek 
hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van 
u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Zacharia 3:4 
 
4 Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en 
zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. 
Openbaring 3:4 

 
En nogmaals, in het Boek 1 Johannes en het Evangelie van Johannes wordt ons 

verteld over degenen die beweren dat ze Yehshua kennen en toch De Geboden 
niet houden. 
 

4 Wie zegt: “Ik ken Hem”, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in 
hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk 
de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. 6 Wie 
zegt in Hem te blijven, moet ook zelf  zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 
1 Johannes 2:4-6 
 
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord 
in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen 
en bij hem intrek nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; 
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en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden 
heeft.” Johannes 14:23-24 
 
1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft 
Die geboren deed worden, heeft ook lief  wie uit Hem geboren is. 2 Hieraan weten wij 
dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden 
bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn 
geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en 
dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die 
de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 
1 Johannes 5:1-5 
 
Je moet De Geboden onderhouden om God te kennen. Je moet De Geboden 

onderhouden om de witte gewaden van gerechtigheid aan te trekken. Je moet 
De Geboden onderhouden om door God gekend te worden en NIET door Hem 
gezegd te worden dat Hij je nooit gekend heeft. 

 
De vraag is wederom, hoe krijgen we de olie voor onze lampen die de vijf  

dwaze maagden niet konden verkrijgen? Eerst hebben we je laten zien hoe de 
olie representatief  is voor de Heilige Geest en we ontvangen de Heilige Geest 
wanneer we ons bekeren van onze zonden en De Geboden beginnen te 
onderhouden. 

 
37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus 
en de andere apostelen: “Wat moeten wij doen, mannenbroeders?” 38 En Petrus zei 
tegen hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, 
tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” 
Handelingen 2:37-38 
 
Lees nu wat Johannes te zeggen heeft over hoe de Heilige Geest te 

ontvangen. 
 

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, 
en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 
namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 
Johannes 14:15-17 
 
We leren God kennen en bewijzen onze liefde voor Hem door De Geboden 

te onderhouden en dit is op zijn beurt hoe Hij ons leert kennen. Hij ziet ons 
hart als we ernaar streven Hem te gehoorzamen en de worstelingen die we 
moeten overwinnen om dat te doen. Dan zal Yehovah God, onze Vader, de 
Heilige Geest sturen om in ons te wonen. 
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21 “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie 
Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf  aan 
hem openbaren.” Johannes 14:21 
 
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord 
in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen 
en bij hem intrek nemen.” Johannes 14:23 
 
10 “Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden 
van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.” Johannes 15:10 
 
3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 
nemen. 1 Johannes 2:3 
 
3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden 
zijn geen zware last. 1 Johannes 5:3 
 
6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis 
wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 1 Johannes 1:6 
 
Door Zijn Geboden te onderhouden, je: 

 

• ...ontvangt de Heilige Geest. 

• ...ontvangt witte gewaden van gerechtigheid 

• ...ontvangt wijsheid, kennis en begrip 

• ...leer je Yehovah kennen & wordt je gekend door Yehovah 

• ...wordt bewoond door God 

• ...bent niet langer wetteloos 

• ...bent geliefd door Yehovah 
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Hoofdstuk 11 | Maar de Geboden Zijn 
Aan Het Kruis Genageld! 

 
Veel belijdende Christenen worstelen nu12 om een NieuwTestamentische tekst 

te vinden die hun misvatting ondersteunt dat Gods Wet is “afgeschaft”. Velen 
gaan zelfs zover dat ze naar Kolossenzen 2:14 wijzen om te “bewijzen” dat Jezus 
Christus de Wet van God aan het kruis heeft genageld. In feite is dit vers goed 
op weg om een belangrijke spil te worden in menig misleidend argument dat 
Christenen niet verplicht zijn Gods strenge Oude Testamentische Wet te houden. 
Voorstanders van een dergelijke leer zeggen dat het Handschrift van Eisen 
[verordeningen, NBG] "verwijst naar De Wet “die tegen ons was.” 

 
Ze beweren verder dat Christus “het uit de weg ruimde” of  De Wet 

afschafte en ontkennen de volgende tekst in de Bijbel waar Christus 
ondubbelzinnig in het Boek van Mattheüs stelt: 

 
17 Denk niet dat ik ben gekomen om de Wet of  de Profeten te ontbinden. Ik ben niet 
gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. Matteüs 5:17 | Aramese Bijbel 
in het Nederlands (peshitta.nl) 

 
Wordt God’s Wet in Kolossenzen 2:14 echt afgeschaft? Wat is het 

Handschrift van Eisen precies? Wat was er echt “aan het kruis genageld?” Laten 
we nu deze tekst zorgvuldig bestuderen om te zien wat Paulus daadwerkelijk 
zegt. 
 

Let allereerst op de context. In de verzen 11-13 legt Paulus uit wat Christus 
voor ons heeft gedaan en hoe degenen die in Hem hebben geloofd nu geestelijk 
besneden zijn: 
 

11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, 
door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis 
van Christus. 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met 
Hem bent opgewekt, door het geloof  van de werking van God, Die Hem uit de doden 
heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het 
onbesneden zijn het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt 
door u al uw overtredingen te vergeven. Kolossenzen 2:11-13 

 
Hier zien we hoe dit onderwerp het middel is van onze rechtvaardiging. 

Paulus wijst ons erop dat toen we ons bekeerden en ons lieten dopen, de “oude 
man” van zonde werd begraven in een watergraf  en onze zonden volledig 
werden vergeven door ons geloof  in de Kruisiging en Opstanding van Christus. 

 
12 https://bit.ly/2X4Mi0Z 
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Nadat we uit het water waren opgestaan, werden we vervolgens “levend 
gemaakt” met Hem en werd de gerechtigheid van God als gevolg hiervan aan 
ons toegerekend. Paulus verwijst naar dit proces als een “besnijdenis zonder 
handen”. Of, met andere woorden, een geestelijke besnijdenis. 

 

Handschrift van Eisen 
 
Het eerste deel van vers 14 vervolgt de zin die aan het einde van vers 13 is 

begonnen. Paulus blijft uitleggen hoe onze rechtvaardiging tot stand is 
gebracht. In zijn geheel luidt de passage: 
 

13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw 
vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14 en 
het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn 
bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan 
het kruis te nagelen. Kolossenzen 2:13-14 
 
Maar wat was dit Handschrift van Eisen ook alweer? 
 
Deze woorden zijn vertaald uit de Griekse zin, Cheirographon Tois Dogmasin. 

“Cheirographon” betekent alles met de hand geschreven, maar kan specifieker 
van toepassing zijn op een juridisch document, obligatie of  schuldbewijs. 
“Dogmasin” verwijst naar besluiten, wetten en / of  verordeningen; maar in 
deze context betekent dit een geheel van overtuigingen of  praktijken die de 
richtlijnen zijn geworden die het gedrag of  de manier van leven van een persoon 
bepalen. 

 
Waar Paulus op doelt is, 

Christus heeft in Zijn dood de 
aantekening  van schuld of  schuld 
weggevaagd die we eens 
verschuldigd waren als gevolg van 
onze zonden - zonden die het 
gevolg waren van onze vroegere 
manier van leven. 

 

Vóór berouw was ons leven 
beheerst door de normen en 
waarden van deze huidige, slechte 
wereld - de “decreten, wetten en 
verordeningen” van de samen-
leving waarin we leefden. 
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Nu we ons hebben bekeerd en Christus hebben aanvaard, zijn we 
begonnen aan een nieuwe manier van leven en leven we volgens Gods normen 
en waarden. Bijgevolg heeft God de schuld weggevaagd die we hebben 
verkregen als gevolg van onze zonden en heeft Hij Zijn gerechtigheid aan ons 
toegerekend. 

 
Een andere manier om te bepalen wat het Handschrift van Eisen inhoudt, is 

opmerken hoe het de uitdrukking direct ervoor herformuleert. “Het Handschrift 
van Eisen dat tegen ons was weggevaagd” loopt parallel met “... heeft ons al 
onze overtredingen vergeven.” Aldus had Paulus onmogelijk kunnen verwijzen 
naar De Wet of  de Torah zelf, maar eerder naar de vermelding van onze overtreding 
van De Wet – of, onze zonde! 

 

Wat was aan het kruis genageld? 
 

Let ook op de laatste zin in vers 14: “En hij heeft het uit de weg genomen 
door het aan het kruis te hebben genageld.” In deze zin is het woord “het” een 
enkelvoudig voornaamwoord en verwijst het terug naar het enkelvoud 
“Handschrift” . “'Eisen” kan geen antecedent zijn omdat “Eisen” meervoud is. 
Dus werd een soort handschrift - een notitie, een record of  een citaat - op het 
kruis aangebracht. 

 
Historisch gezien werden slechts twee voorwerpen aan het kruis genageld: 

1) de veroordeelde persoon en 2) een inscriptie met vermelding van de 
misdaden waarvoor de veroordeelde partijen werden gestraft. Dus toen Jezus 
werd gekruisigd, werden alleen Zijn lichaam en de inscriptie van Pilatus (dit is 
Jezus van Nazareth, de koning van de Joden) aan het kruis genageld. (Mattheüs 
27:37, Markus 15:26, Lukas 23:38, Johannes 19:19) 

 
Normaal gesproken zou de inscriptie meer beschuldigend zijn en zoiets 

zeggen als: “Dit is Jezus van Nazareth, die in opstand kwam tegen Caesar.” 
Pilates opvallende meer complementaire inscriptie verving de gebruikelijke 
aantekening of  het schuldverslag - het Handschrift van Eisen - dat, in scherp 
contrast, zou zijn genageld aan de kruisen van de twee misdadigers die naast 
Hem werden gekruisigd. 
 

Er was ook een korte kanttekening bij deze inscriptie die vaak verloren 
raakt in de vertaling. Toen Yehshua werd gekruisigd, schreef  Pilatus de hele 
inscriptie op het teken dat aan het kruis was genageld. Deze inscriptie beschreef  
slechts waar Hij van werd beschuldigd. De specifieke formulering die hij koos, 
het Joodse Leiderschap was ontevreden hierover, en ze vroegen hem om het 
aan te passen, maar hij weigerde. 
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19 En Pilatus schreef  ook een opschrift en zette dat op het kruis; en er was geschreven: 
“Jezus De Nazarener, de Koning van de Joden”. 20 Dit opschrift dan lazen velen van 
de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad; en het was 
geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. 21 De overpriesters van 
de Joden dan zeiden tegen Pilatus: “Schrijf  niet: ‘De Koning van de Joden’, maar dat 
Hij gezegd heeft: ‘Ik ben de Koning van de Joden.’” 22 Pilatus antwoordde: “Wat ik 
geschreven heb, heb ik geschreven.” Johannes 19:19-22 
 
Pilatus weigerde het grafschrift dat hij had samengesteld te herzien. Dit 

kan meer betekenis hebben dan duidelijk is in onze Nederlandse vertalingen. 
Het Hebreeuwse grafschrift wordt hieronder weergegeven (en houd er rekening 
mee dat Hebreeuws van rechts naar links wordt gelezen): Yod Hey Vav Hey. 

 
Yeshua HaNazarei v Melech HaYehudim: 
Jezus de Nazarener & Koning van de Joden. 

 
Wat we niet opmerken in de Nederlandse vertaling is dat de naamdicht, 

bestaande uit de eerste letter van elk woord, Yehovah (YHWH) beschrijft! Dit 
is waarom de Joden wilden dat het veranderde. Pilatus bespotte hen. 

 
Net voordat Hij stierf, toen de Vader Hem verliet (Mattheüs 27:46), 

werden onze zonden symbolisch in Zijn lichaam aan het kruis genageld. 
 
24 “Die Zelf  onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor 
de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.” 
1 Petrus 2:24 
 
Ten tijde van Zijn Kruisiging werd Jezus Christus zonde voor ons. 
 
21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 
opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Korinthe 5:21 
 
Onze schuldbrief  die we God verschuldigd waren als gevolg van onze 

zonden, is wat "uit de weg" werd genomen en "aan het kruis genageld". Nee, 
het was niet De Wet zelf  die aan het kruis werd genageld. De Wet is niet tegen 
ons of  tegen ons, maar is een grote zegen voor ons. 
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11 “Bovendien wordt uw dienaar door hen [Gods geboden en statuten] 
gewaarschuwd, en door ze te houden is er een grote beloning.” Psalm 19:11 

 
Paul schrijft duidelijk: 

 
7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde 
niet hebben leren kennen dan door de Wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat 
begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Romeinen 7:7 
 
12 “Zo is dan de Wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” 
Romeinen 7:12 
 
We zien nu dat de wet van God verre van afgeschaft is, Kolossenzen 2:14 

verklaart een diepgaande waarheid - DE DOCTRINE VAN 
RECHTVAARDIGING. Paulus beschrijft de manier waarop we rechtvaardig 
worden gerekend in Gods ogen door geloof  in het offer van Christus. Onze 
Heiland heeft volledig, in zijn eigen lichaam, de grote schuld betaald die we 
God schuldig waren vanwege het breken van zijn heilige en rechtvaardige 
eeuwige wetten. Nu zijn onze zonden “uit de weg genomen” en “aan het kruis 
genageld”. Nadat we zijn opgestaan uit het watergraf  van de doop, hebben we 
nu de belofte van eeuwig leven terwijl we op weg zijn naar een nieuwe manier 
van leven leven - een leven van gerechtigheid en dienstbaarheid aan Hem! 
 
Maar we moeten nu beginnen Zijn Geboden te onderhouden, anders worden we 
opnieuw schuldig bevonden aan zonde. 
 

26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid 
ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, 27 maar slechts 
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een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de 
tegenstanders zal verslinden. 28 Als iemand de Wet van Mozes tenietgedaan heeft, 
moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of  drie getuigen. 29 
Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van 
God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein 
geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft? Hebreeën 10:26-29 
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Hoofdstuk 12 | Geloof  Mozes, 
Of  Iemand Uit De Dood 

 
Nogmaals, de meest voorkomende reactie van alle Christenen die bezwaar 

maken wanneer zij Eindtijd Bijbelprofetie bestuderen, is om het onmiddellijk 
aan de kaak te stellen of  het van de hand te wijzen. Het is bijna alsof  het hun 
gratis “ga uit de gevangenis” kaart is die ze spelen, zodat ze niet meer hoeven 
te luisteren naar of  kennis nemen van goed onderwijs. Zodra ze deze kaart 
hebben gespeeld, beginnen ze de persoon, groep of  organisatie aan te klagen 
die de boodschap van de Eindtijd presenteert als een valse profeet of  valse 
leraar. 

 
“Niemand weet die dag en dat uur.” Mattheüs 24:36 | Openbaring 3:3 
 
Wanneer belijdende gelovigen op deze manier reageren, tonen ze in feite 

hun flagrante en opzettelijke onwetendheid van de feiten die Yehshua in de 
Bijbel uiteen heeft gezet. Dat wil zeggen, tenzij ze vergaan door een gebrek aan 
kennis - waar het Boek van Hosea over spreekt - en gewoon niet beter weten. 
Maar zelfs het “niet beter weten” is voor ons allemaal pure dwaasheid nu dat 
we weinig tijd hebben. Zoals we hierboven hebben uitgelegd, werd alles wat 
Yehshua aan de menigten verkondigde en Zijn Discipelen in gelijkenissen 
gehuld om de feiten te verbergen, zodat zij het konden horen, maar niet 
begrijpen. 

 
Maar voor degenen die De Wet gehoorzaamden en hielden (zowel 

toehoorders als doeners ervan), begrepen deze gelijkenissen vrij gemakkelijk. 
Ze begrepen het in de mate waarin ze het deden simpelweg vanwege hun 
gehoorzaamheid en naleving ervan. Gehoorzaamheid - veel meer dan 
opoffering - brengt wijsheid en begrip van de Heilige Geest. 

 
Ik begrijp hoe moeilijk dit voor velen van u is om te lezen, te begrijpen en 

het tot stand te brengen in uw eigen leven. Maar ik zou u liever van tevoren 
vertellen - in het hier en nu - dan dat u erachter komt wanneer de Messias komt 
en verklaart dat Hij u niet kent. Tegen die tijd zal het te laat zijn. 

 
Er zijn veel valse Christelijke predikers en leraren die beweren - of  er zelfs 

op staan - dat De Wet is afgeschaft. Naast de eerder genoemde tekst van 
Kolossenzen 2, citeren ze ook uit de onderstaande tekst uit het Evangelie van 
Lukas wat ze deze tekst aandragen als hun bewijsvoering. 

 
16 “De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf  die tijd wordt het Koninkrijk 
van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan.” Lukas 16:16 
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En daarmee is het voor hen geregeld. Ze voelen zich niet langer verplicht 
om De Wet te houden. Maar als ze gewoon het volgende vers zouden lezen, 
waar ook staat: 

 
17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, 
dan dat één tittel van de Wet wegvalt. Lukas 16:17 

 
Daarom is De Wet niet afgeschaft en zijn we allemaal voorgelogen door 

diegenen die dit willen handhaven of  ons anders zouden laten geloven. 
 

Maar wat werd er toen aan het Kruis genageld? Zoals we zojuist hebben 
gelezen, was het niet De Wet zelf, maar de schuld die aan de boom was genageld 
- dat wil zeggen de schuld die verschuldigd was voor onze overtreding van De 
Wet. Het was de straf  die Yehshua voor ons (voor onze zonden) in onze plaats 
betaalde. 
 

Als we verdergaan met lezen in het Evangelie van Lukas, krijgen we verder 
inzicht in deze kwestie in de gelijkenis van de Rijke Man & Lazarus. 

 
19 “Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en 
die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de 
naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 
En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de 
rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde 
nu dat de bedelaar stierf  en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 
23 En ook de rijke man stierf  en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen 
opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 
24 En hij riep en zei: ‘Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar 
mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, 
want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.’” Lukas 16:19-24 
 
25 “Abraham echter zei: ‘Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw 
leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. 26 En 
bovendien is er tussen ons en u een grote kloof  aangebracht, zodat zij die van hier naar 
u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden 
willen gaan.’ 27 En hij zei: ‘Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn 
vader stuurt, 28 want ik heb vijf  broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, 
opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.’ 29 Abraham zei tegen hem: 
‘Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.’ 30 Hij echter zei: 
‘Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden 
zij zich bekeren.’ 31 Maar Abraham zei tegen hem: ‘Als zij niet naar Mozes en de 
profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou 
opstaan.’” Lukas 16:25-31 
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Ik wil dat je het laatste deel opnieuw leest en goed oplet: 
 

27 “En hij zei: ‘Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 
28 want ik heb vijf  broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook 
zij niet komen in deze plaats van pijniging.’ 29 Abraham zei tegen hem: ‘Zij hebben 
Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.’ 30 Hij echter zei: ‘Nee, vader 
Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich 
bekeren.’ 31 Maar Abraham zei tegen hem: ‘Als zij niet naar Mozes en de profeten 
luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou 
opstaan.’” Lukas 16:27-31 

 
Nogmaals, dit is een gelijkenis. Het is maar een verhaal. Maar de betekenis 

erachter is wat hier belangrijk is. De man had vijf  broers. Dit was een directe 
verwijzing naar de zonen van Lea - de vrouw van Jakob - die zes kinderen had. 
 

23 De zonen van Lea: Ruben, de eerstgeborene van Jakob, en daarna Simeon, Levi, 
Juda, Issaschar en Zebulon. 24 De zonen van Rachel: Jozef  en Benjamin. 25 Verder 
de zonen van Bilha, de slavin van Rachel: Dan en Naftali. 26 En de zonen van Zilpa, 
de slavin van Lea: Gad en Aser. Dit zijn de zonen van Jakob, die hem in Paddan-
Aram geboren zijn. Genesis 35:23-26 
 
Aan al deze broers van de man die wordt verondersteld Juda (De Joden) 

te zijn werd De Wet van Mozes gegeven om te leren, hetzelfde als hij deed. Maar 
hij (en zij) hebben die Wetten niet geleerd of  gedaan. Dit brengt ons nu bij het 
allerlaatste gedeelte. 

 
30 Hij echter zei: ‘Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe 
zou gaan, zouden zij zich bekeren.’ 31 Maar Abraham zei tegen hem: ‘Als zij niet 
naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als 
iemand uit de doden zou opstaan.’” Lukas 16:30-31 
 
In Zijn leven was Yehshua van de Stam van Juda en, in zijn dood, was 

Yeshua uit het graf, gestorven met Pesach in 31 na Christus. Hij bewandelde de 
Aarde in menselijke vorm en toch geloofden de Joden niet in Hem, noch de 
Christenen zoals zij zouden moeten. Zoals de Schrift zegt - met zoveel woorden 
- als zij Mozes en de profeten die spraken van Yehshua, Zijn geboorte, Zijn 
dood en Zijn opstanding niet zullen geloven; dan zullen diezelfde mensen niet 
in Hem geloven, ook al stond Hij op uit de dood. 

 
Ze zeggen misschien dat ze in Hem geloven en van Hem houden, maar 

zoals je al van Yehshua zelf  hebt gelezen: 
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4 Wie zegt: “Ik ken Hem”, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in 
hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk 
de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. 6 Wie 
zegt in Hem te blijven, moet ook zelf  zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 
1 Johannes 2:4-6 
 
23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord 
in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen 
en bij hem intrek nemen. 24 Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; 
en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden 
heeft.” Johannes 14:23-24 
 
1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft 
Die geboren deed worden, heeft ook lief  wie uit Hem geboren is. 2 Hieraan weten wij 
dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden 
bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn 
geboden zijn geen zware last. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en 
dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 5 Wie anders is het die 
de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? 
1 Johannes 5:1-5 

 
Je moet De Geboden onderhouden om God echt te kennen. Je moet De 

Geboden onderhouden om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen. Je 
moet De Geboden onderhouden om de witte gewaden van gerechtigheid aan te 
trekken. Je moet De Geboden onderhouden om door God gekend te worden en 
niet verteld te worden: “Ga van Mij weg, ik heb je nooit gekend.” 
 

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, 
en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 
namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 
Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 
Johannes 14:15-17 
 
We kunnen onze liefde voor Yehovah alleen bewijzen door Zijn Geboden 

te onderhouden en dit is hoe Hij op zijn beurt ons leert kennen en Zichzelf  
aan ons bewijst. Hij ziet ons hart als we ernaar streven Hem te gehoorzamen 
en de worstelingen die we moeten overwinnen om dat te doen. 

 
21 “Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie 
Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf  aan 
hem openbaren.” Johannes 14:21 
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23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord 
in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen 
en bij hem intrek nemen.” Johannes 14:23 
 
10 “Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden 
van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.” Johannes 15:10 
 
3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 
nemen. 1 Johannes 2:3 
 
3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden 
zijn geen zware last. 1 Johannes 5:3 
 
6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. 2 Johannes 1:6 
 
Mozes en de Profeten onderwezen Torah (Wet van God) en dat we alles in 

het werk moeten stellen - naar ons beste weten - om het te houden. Yehshua 
week nooit af  van dit begrip. Dit waren de instructies van God over hoe je tot 
Hem kon naderen. Yehshua - de vervulling en belichaming van de Torah - sprak 
zowel over en wandelde de Torah (Gods Wet) uit in elk detail van Zijn leven. 

 
Dit is niet anders dan een aardse Vader die de wetten van het huishouden 

aan zijn kinderen uitlegt. De verstandige kinderen kiezen voor gehoorzaamheid 
- niet alleen om hun ouders te behagen, maar ook om straf  te voorkomen. Het 
resultaat is een liefdevol, harmonieus en samenhangend functionerend 
huishouden of  een huishouden vol strijd, onenigheid, disfunctie en rebellie. Dit 
is exact het Gebod dat je vanaf  het begin hebt gehoord - dat je in liefde moet 
wandelen. 

 
5 Nu zou ik u overtuigen, dame, niet alsof  ik u een nieuw gebod heb geschreven, maar 
dat wat we vanaf  het begin hebben gehad, dat we elkaar liefhebben. 2 Johannes 1:5 
| Aramese Bijbel in het Nederlands (peshitta.nl) 
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Hoofdstuk 13 | “Niemand Kent de Dag Of  Uur” 
 
Laten we deze uitdrukking nu eens nader bekijken: 
 
36 “Niemand weet die dag en dat uur.” Mattheüs 24:36 
 

En dan kunnen we de gelijkenis en het raadsel beginnen te begrijpen 
waarin het is verpakt. 

 

36 Maar die dag en dat uur is aan niemand 
bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar 
alleen aan Mijn Vader. 37 Zoals de dagen van Noach 
waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen 
zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor 
de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 
huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark 
binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de 
komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er 
twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de 
ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee 
vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen 
en de ander zal achtergelaten worden. Mattheüs 
24:36-41 

 
42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op 

welk moment uw Heere komen zal. 43 Maar weet dit, 
dat als de heer des huizes geweten had in welke 
nachtwake de dief  komen zou, hij waakzaam geweest 
zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten 

inbreken. 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, 
zal de Zoon des mensen komen. Mattheüs 24:42-44 

 
45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel 

aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 46 Zalig die dienaar die door 
zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 47 Voorwaar, Ik zeg u dat 
hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 48 Maar als die slechte dienaar in zijn hart 
zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, 49 en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en 
te eten en te drinken met de dronkaards, 50 dan zal de heer van deze dienaar komen op een 
dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en hij zal hem in stukken 
houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars. Mattheüs 24:45-51 
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Onmiddellijk nadat dit alles in het Evangelie van Mattheüs gezegd is, gaat 
Yehshua over in de Gelijkenis (of  raadsel) van de Tien Maagden - van wie er vijf  
dwaas zijn zoals we al hebben besproken. Aan het einde van de Gelijkenis van de 
Tien Maagden besluit Yehshua met dezelfde waarschuwing. 

 
13 “Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des 
mensen komen zal.” Mattheüs 25:13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit wordt gevolgd door de Gelijkenis van de Talenten die worden uitgedeeld 
aan Zijn dienaren. Aan sommigen werd meer gegeven, afhankelijk van hun 
vermogen. Maar aan degenen met weinig vermogen werd slechts één talent 
gegeven. Deze specifieke gelijkenis is een niet-onderhandelbare waarschuwing 
en opdracht die u moet volgen en uitvoeren met betrekking tot het zo goed 
mogelijk delen van de boodschap van Yehshua. Gewoon zitten en niets doen is 
niets minder dan dwaasheid. Op zijn minst, als er niets anders is, zou het u 
betaamen om naast anderen te komen die doeltreffend zijn om dit werk te doen 
en naast hen te staan en hen te ondersteunen. 
 

14 “Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren 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. 16 Hij die de vijf  talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij 
verdiende vijf  andere talenten erbij. 17 Evenzo verdiende degene die de twee talenten 
ontvangen had, er nog twee bij. 18 Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en 
groef  een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.” Mattheüs 25:14-18 
 
19 “Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. 
20 En degene die de vijf  talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf  talenten bij 
hem, en hij zei: ‘Heer, vijf  talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf  talenten heb ik 
aan winst gemaakt.’ 21 Zijn heer zei tegen hem: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, 
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over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van 
uw heer.’ 22 En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe 
en zei: ‘Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan 
winst gemaakt.’ 23 Zijn heer zei tegen hem: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, 
over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van 
uw heer.’” Mattheüs 25:19-23 
 
24 Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: ‘Heer, ik wist dat u 
een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats 
waar u niet gestrooid hebt. 25 En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen 
in de grond; zie, hier hebt u het uwe.’ 26 “Maar zijn heer antwoordde en zei tegen 
hem: ‘Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de 
plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. 27 Dan had u mijn geld aan de bankiers 
moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.’ 28 
Neem daarom het talent van hem af  en geef  het aan hem die de tien talenten heeft. 29 
Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar 
van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. 30 En werp 
de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars.” Mattheüs 25:24-30 
 
Deze gelijkenis wordt dan gevolgd door een andere gelijkenis over het 

Oordeel van de Grote Witte Troon en ook veel te veel belijdende gelovigen 
lijken geen goed begrip te hebben van wat hier wordt gezegd: 

 
35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te 
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was 
naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de 
gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Mattheüs 25:35-36 
 
Hoewel dit kan worden opgevat als een oproep aan ons om de hongerigen 

te voeden, de naakte te kleden, de dorst te lessen van hen die dorst hebben, de 
vreemdeling verwelkomen (en vermaken), de zieken en de gevangenen 
bezoeken; dit is ook bedoeld om ook op een nog dieper niveau (dat wil zeggen 
een spiritueel niveau) te worden begrepen (en er naar te handelen). 

 
De Hongerigen: krijgen Yehshua zelf, het Brood des Levens. Ze bestaan 

volledig uit diegenen die de Torah niet kennen en dit levende Brood des Levens of  
Torah (Woord van God) moeten onderwezen en gevoed worden. 

 
De Dorstigen: moet de Heilige Geest krijgen door het Woord of  Brood des 

Levens te gehoorzamen. Zodra ze het Woord van God (Zijn Geboden) horen en 
zich bekeren; ze worden dan vervuld van overstroming met Zijn Levend Water 
of  Heilige Geest. Deze waarheden moeten worden gedeeld met al diegenen van 
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de 12 Stammen van Israël en diegenen die zijn geroepen en gekozen om Hem 
te aanbidden in Geest en in Waarheid die niet van het Huis van Israël zijn. Dat 
zijn de naties van de wereld. 

 
Door Het Woord te onderwijzen, kleedt u diegenen in de Vallei van 

Beslissing in de Witte Gewaden van Gerechtigheid. Je geneest ze door kennis 
en begrip mee te delen waardoor ze wijsheid en redding kunnen verkrijgen uit 
het Woord van God. 

 
De Gevangenen: zijn die gevangen en gevangen door Satan en misleid 

door zijn valse leer en doctrines van demonen. Ze worden gerekend tot 
degenen die Hem nog niet kennen. Ze strompelen rond in de duisternis met 
ogen die niet kunnen zien en oren die niet kunnen horen. Als u er niet in slaagt 
om als een Ezechiël-wachter voor hen te zijn - of  slaagt u er alleen maar om er 
geen acht op te slaan - dan zal Yehshua tot hen zeggen: “Ga van mij weg, ik 
heb u nooit gekend.” 

 
2 Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen 
niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken 
van de waarheid bevelen wij onszelf  aan bij elk menselijk geweten, in de 
tegenwoordigheid van God. 2 Korinthe 4:2 
 
3 Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die 
verloren gaan. 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten 
heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, 
Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. 5 Want wij prediken niet onszelf, 
maar Christus Jezus als Heere, en onszelf  als uw dienstknechten om Jezus' wil. 6 
Want God, Die gezegd heeft dat “het Licht uit de duisternis zou schijnen”, is ook 
Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de 
heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4:3-6 
 
Nogmaals, veel te veel horen alleen wat ze willen horen en gaan tevreden 

en met een vals gevoel van veiligheid weg. De waarheid die echt mensen bevrijdt 
werd gered voor de 12 Discipelen (en degenen die zouden komen) die 
daadwerkelijk bereid zijn diep in het Woord van Waarheid te kijken met betrekking 
tot de diepere betekenis van deze gelijkenissen. Dat wil zeggen, degenen die 
bereid zijn om alles te geven en oprecht naar Hem te zoeken. 

 
Het Evangelie van Markus sluit ook aan bij wat het Evangelie van Mattheüs 

verwijst naar de meester die op reis gaat en hoe wij als bedienden worden 
aangemoedigd om wakker te blijven, de wacht te houden en op te letten. 
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32 “Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de 
hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. 33 Let op: waak en bid, 
want u weet niet wanneer het de tijd is. 34 Het zal zijn als bij iemand die naar het 
buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf  zijn dienaren volmacht, en gaf  aan ieder zijn 
werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. 35 Wees dus waakzaam! Want u 
weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of  te  middernacht of  met 
het hanengekraai of  's morgens vroeg, 36 opdat hij u niet, als hij plotseling komt, 
slapend aantreft. 37 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: ‘Wees waakzaam!’” 
Markus 13:32-37 
 
Ons wordt opnieuw verteld: “Het is niet aan u om tijden of  seizoenen te 

kennen die de Vader door Zijn eigen gezag heeft vastgesteld.” Hier is het, 
precies aan het begin van het Boek Handelingen. Dit is slechts 10 dagen 
voorafgaand aan het Pinksterfeest. 

 
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen 
én te onderwijzen, 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige 
Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 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; 5 want Johannes doopte wel met 
water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.” 
Handelingen 1:1-5 
 

De Hemelvaart 
 
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: “Heere, zult U in deze tijd voor 
Israël het Koninkrijk weer herstellen?” 7 En Hij zei tegen hen: “Het komt u niet toe 
de tijden of  gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar 
u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn 
getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste 
van de aarde.” 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het 
zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen 
wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in 
witte kleding, 11 die ook zeiden: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken 
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde 
wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Handelingen 1:6-11 
 
We komen nu bij Paulus die werd onderwezen door Gamaliel, een van de 

meest gerenommeerde Rabbijnen. 
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3 “Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en 
aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van 
de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent.” Handelingen 22:3 

 
En Paulus schreef  aan de Thessalonicenzen dat zij niet in het donker over 

deze uitdrukking struikelden. Wat betekent dit allemaal? 
 

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. 6 Laten wij dan 
niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7 Want 
zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. 8 Maar 
laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof  en 
liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot 
toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 
Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met 
Hem zouden leven. 11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u 
trouwens al doet. 1 Thessalonicenzen 5:1-11 
 
Vergeet ook niet wat u zojuist in 2 Korinthe hebt gelezen: 
 
3 Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die 
verloren gaan. 4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten 
heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, 
Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. 5 Want wij prediken niet onszelf, 
maar Christus Jezus als Heere, en onszelf  als uw dienstknechten om Jezus’ wil. 6 
Want God, Die gezegd heeft dat “het Licht uit de duisternis zou schijnen”, is ook 
Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de 
heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4:3-6 
 
Degenen die niet geloven zijn degenen die feitelijk in de duisternis zijn, en 

Paulus heeft de Thessalonicenzen juist geïnformeerd en gerustgesteld dat zij 
niet in de duisternis waren vanwege het feit dat zij een zeer fundamentele kennis 
van de Tijden en de Seizoenen hadden. De tijden en Seizoenen zijn de Moedim 
of  de Heilige Dagen van Leviticus 23 en Leviticus 25. 
 

We lezen vervolgens wat Petrus met ons deelt over deze dag met 
betrekking tot de dief  die op deze dag komt. 
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10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief  in de nacht. Dan zullen de 
hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de 
werken daarop zullen verbranden. 2 Petrus 3:10 
 
In het Boek Openbaring wordt ons opnieuw verteld om wakker te worden, 

anders komt de dief  wanneer we er niet klaar voor zijn. 
 
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. 4 Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt 
hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. 5 
Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet 
uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en 
voor Zijn engelen. 6 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt.’” Openbaring 3:1-6 
 
We krijgen ook nog een aanwijzing in het Boek Openbaring: 
 
12 En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar 
water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting 
waar de zon opgaat. 13 En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest 
en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. 14 Dit 
zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de 
koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van 
de grote dag van de almachtige God. 
 
15 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. 
 
16 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt 
genoemd. Openbaring 16:12-16 
 
Er is hier veel informatie om te verwerken. Heb je het al door? Tast je nog 

steeds in the duister met betrekking tot deze uitdrukkingen, raadsels en / of  
gelijkenissen? Als dat zo is, is het omdat je De Geboden niet (in hun geheel) 
gehoorzaamt, dat je het nog niet begrijpt. We zullen je hier nu stap voor stap 
doorheen helpen om je te helpen begrijpen wat nog goed begrepen moet worden. 
Wees geduldig, je kunt beter alle tijd nemen die nodig is om je geestelijke ogen te 
openen voor de gelijkenissen en raadsels die je worden getoond. 
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Hoofdstuk 14 | Kun Je de Dag of  het Uur Weten? 
 

Je kunt de dag of  het uur niet weten ... of  toch wel? 
 

Sinds ik in 2005 begon te spreken over de Sabbats- en Jubelcycli tegen 
verschillende Christelijke groepen, zijn er altijd mensen geweest die alles wat ik 
zeg wilden afwijzen door me valselijk te beschuldigen van het instellen van 
datums voor het uur en de dag waarop de Messias moet komen. 
 

Maar vanwege bonafide feiten onthuld door de Sabbats- en Jubel 
chronologie en de verborgen patronen die verborgen zijn in elke Jubelcyclus --
- in combinatie met het begrip geopenbaard aan ons allen die de Heilige Dagen 
houden --- het is onmogelijk om NIET te weten wanneer het einde van dit 
tijdperk is. 
 

Mijn tegenstanders noemen dit begrip “datuminstelling”. Ze begrijpen 
niet wat aan hen is gepresenteerd en - om hun inerte begrip te rechtvaardigen 
- maken ze er een punt van om me in oneer te brengen en ze doen hun best 
om anderen te ontmoedigen om bewust gemaakt te worden van mijn leringen. 
 

Helaas worden velen op een dwaalspoor gebracht door dit Hebreeuwse 
idioom “Dat niemand de dag of  het uur kan weten.” Dit was de bedoeling 
hiervan, de spirituele ogen van zowel de student als ook de leraar zullen 
verblindt zijn van degenen die De Geboden niet zullen gehoorzamen. 
 

Met andere woorden, iedereen die de chronologie van de geschiedenis en 
de Bijbel goed begrijpt, wordt automatisch beschuldigd een valse leraar te zijn 
en krijgt niet de kans om te delen of  gehoord te worden omdat hij of  zij datums 
vaststelt en voorspellingen doet op basis van deze datums. 
 

Begrijp me niet verkeerd. Ik begrijp waarom ze zich zo spiritueel 
gebonden zijn om deze argumenten vast te houden. Christenen houden – en 
begrijpen – Gods Heilige Dagen niet. En hoewel gelovigen van de Messiaanse 
Joodse en Hebreeuwse Wortels geacht worden de Heilige Dagen van God beter 
te begrijpen dan de meeste, observeren velen ze op de verkeerde tijden en 
begrijpen daarom niet de volledige betekenis en implicaties van elke dag. 
 

Velen hebben ook de neiging om de meest populaire en reguliere leraren 
te volgen zonder de Schriften te controleren of  de geesten te testen. Deze 
dynamiek zou onmiddellijk moeten doen denken aan het verhaal van Joshua en 
Caleb met betrekking tot wat er gebeurt als je meegaat met de menigte. 
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Elk van Gods Heilige Dagen verklaart zijn Heilsplan. Weg te doen met hen, 
is het weg te doen van je eigen Redding. Als je ze nu niet begint te beoefenen, 
dan is de kans heel groot dat je buitengesloten wordt uit het koninkrijk van 
Yehovah. Er mogen geen zondaars binnengaan. Het niet houden van de Heilige 
Dagen is zonde. Degenen die deze fatale fout maken, worden gerekend tot de 
vijf  dwaze maagden die niet genoeg olie hebben. 
 

9 Of  weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen 
die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen 
het Koninkrijk van God niet beërven. 1 Korinthe 6:9-10 

 
14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des 
levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar buiten 
bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de 
afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Openbaring 22:14-15 
 
De bovenstaande passages overwogen; je weet nu de twee dingen die je 

het meest moet doen. Wees rechtvaardig en doe Zijn Geboden. En dit is precies 
waar Koning David over sprak in de Psalmen. 
 

172 Mijn tong zal Uw woorden bezingen, want al Uw geboden zijn rechtvaardig. 
Psalm 119:172 
 
Dit volgende vers komt uit Jesaja, waar Jesaja spreekt over het einde van 

dit tijdperk en het begin van het 7e Millennium. Merk op dat we de Sabbatten 
en de dieetwetten zullen houden. 
 

15 Want zie, Yehovah zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een 
wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen 
van vuur. 16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal Yehovah een rechtszaak voeren 
met alle vlees. Zij die door Yehovah dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. 17 Zij 
die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die varkensvlees 
eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt 
Yehovah. 18 Ik ken hun werken en hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle 
heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid 
zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht 
ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, 
naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord 
en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de 
heidenvolken verkondigen. Jesaja 66:15-19 
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20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan 
Yehovah, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, 
naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt Yehovah, zoals de Israëlieten het 
graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van Yehovah brengen. 21 Ook zal Ik enigen 
uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt Yehovah. 22 Want zoals de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, 
spreekt Yehovah, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het 
zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees 
zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt Yehovah. 24 En zij 
zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in 
opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust 
worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. Jesaja 66:20-24 
 
Alleen door Zijn Geboden te onderhouden - die bijna het hele Christendom 

dicteert, zijn we genageld aan het Kruis en we hoeven ons er niet aan te houden 
- dat we leren over zijn Heilsplan en de juiste Bijbelse timing van alles. Christenen 
zijn voorgelogen en ze hebben de leugens aangenomen - haak, lijn en zinklood. 
Je moet De Geboden onderhouden om rechtvaardig te worden gevonden. Laat 
me dat herhalen. 

 

Het is ALLEEN door Zijn Geboden te 
onderhouden ... dat we Zijn Heilsplan en de timing van 
alle dingen leren !!! 

 
Het 4e Gebod gaat over het heilig houden van de Sabbat. Bovendien sprak 

Yehovah deze Geboden door Zijn eigen mond en werd door miljoenen mensen 
gehoord. 

 
Nog een opmerkelijk punt om te overwegen - dat betrekking heeft op Zijn 

Leer van Genade - wordt het best uitgelegd in het Boek van Exodus net voor het 
Gebod betreffende de Sabbat. Yehovah toont genade aan duizenden. Waarom 
doet Hij dit? Hij beantwoordt dit in de rest van het Gebod. Hij schenkt Zijn 
genade aan hen die van Hem houden en Zijn Geboden onderhouden. 

 
5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, Yehovah, uw God, 
ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan 
het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 maar Die barmhartigheid doet 
aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen. 7 U zult de 
Naam van Yehovah, uw God, niet ijdel gebruiken, want Yehovah zal niet voor 
onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. 8 Gedenk de sabbatdag, dat u die 
heiligt. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, 10 maar de zevende dag is de 
sabbat van Yehovah, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, 
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noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling 
die binnen uw poorten is. 11 Want in zes dagen heeft Yehovah de hemel en de aarde 
gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende 
Yehovah de sabbatdag, en heiligde die. Exodus 20:5-11 
 
Yehovah God beveelt ons om de Sabbat te houden, terwijl het 

Christendom erop staat dat de Sabbatswet (en alle andere Geboden) zijn 
afgeschaft. Het Christendom beweert dat Yehovah een fout heeft gemaakt en 
nu de Wetten heeft gewijzigd en afgeschaft die alleen voor de Joden gelden. 

 
Maar hoeveel waarheid is er in deze leer die Christenen handhaven, als die 

er zijn? 
 
Zelfs Yehshua zei: “Dat als je van me houdt, je De Geboden zou 

houden.” Hij zei niet: “Om van mij te houden, doe de Wet weg, roep de naam 
van Jezus aan en bid het gebed van de zondaar.” .." enz., 

 
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. Johannes 14:15 
 
3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht 
nemen. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar 
en in hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 
werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem 
zijn. 1 Johannes 2:3-5 
 
2 Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God 
liefhebben en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 
geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 1 Johannes 5:2-3 
 
Dit is de liefde van Yehovah, dat we Zijn Geboden onderhouden. Als je het 

4e Gebod niet houdt, dan heb je niet de liefde van Yehovah in je aan het werk. 
Als je zegt dat je dat doet, noem je Yehovah een leugenaar volgens 1 Johannes 
2:3 hierboven. 

 
Sabbat is onze eerste leer als het gaat om bijbels gebaseerde 

tijdwaarneming. Het valt elke 7e dag op Zaterdag. Meer specifiek, het begint 
vanaf  zonsondergang vrijdagavond en duurt tot zonsondergang 
zaterdagavond. De wekelijkse Sabbat vertegenwoordigt het 7e Millennium - een 
nieuwe periode waarin we dringend behoefte hebben aan een veel diepgaander 
begrip daarvan. Christenen kunnen vaak verwijzen naar het Boek Hebreeën, maar 
begrijpen niet noodzakelijkerwijs dat het verwijst naar de 7e Millennium 
Sabbatsrust. Om deze periode die bekend staat als het 7e Millennium te 
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begrijpen, moet je beginnen met het elke week houden van de wekelijkse sabbat 
en er alles over leren wat je kunt. 
 

1 Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, 
terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 2 Want ook aan 
ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht 
hun geen voordeel, omdat het niet met geloof  gepaard ging bij hen die het hoorden. 3 
Wij die tot geloof  gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: 
“Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!” En 
dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. 4 Want 
Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: “En God heeft op de zevende 
dag van al Zijn werken gerust.” 5 En op deze plaats opnieuw: “Zij zullen Mijn rust 
niet binnengaan!” 6 Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en 
dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun 
ongehoorzaamheid. Hebreeën 4:1-6 
 
7 bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk “heden”, wanneer Hij zo lange tijd 
daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): “Heden, als u Zijn stem hoort, 
verhard dan uw hart niet.” 8 Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God 
daarna niet gesproken hebben over een andere dag. 9 Er blijft dus nog een sabbatsrust 
over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf  ook 
van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. 11 Laten wij ons dan beijveren om 
die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van 
ongehoorzaamheid ten val zal komen. 12 Want het Woord van God is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding 
van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart. Hebreeën 4:7-12 
 
Maar als u uw hart hebt verhard en de wekelijkse sabbat niet zult houden, 

dan zult u het koninkrijk van Yehovah niet binnengaan, dat gedurende het 7e 
millennium de wekelijkse sabbat zal houden. Hij zal dit doen wanneer Hij Zijn 
Koninkrijk hier op aarde vestigt en de Messias op zijn plaats zet om erover te 
regeren. U zult niet in die rust binnengaan waarover gesproken wordt in het 
Boek Hebreeën, tenzij u al op weg bent in gehoorzaamheid aan Zijn Geboden. 

 
Yehovah heeft gezegd: 
 
6 Want Ík, Yehovah, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet 
omgekomen. Maleachi 3:6 
 
8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Hebreeën 13:8 
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Als Yehovah niet verandert en altijd hetzelfde is gisteren, vandaag en voor 
altijd, wie dan heeft de Sabbat veranderd en afgeschaft? Het Christendom deed 
dat, niet Yehovah. Dus wie zondigt dan? Christendom! Het zijn ook deze zelfde 
Christenen die de tijden waarin we ons bevinden, noch het Heilsplan en de 
Bijbelse chronologie van Yehovah begrijpen. En toch, wanneer ik Gods Plan 
van Redding en de chronologie van Yehovah probeer uit te leggen, zijn het ook 
deze Christenen die mij beschuldigen van het onderwijzen van leugens en een 
valse profeet zijn voordat ze ooit iets horen zeggen of  lezen wat ik onderwijs 
vanwege de instelling van datums zoals ons getoond door de Jubel Cycli. 

 
9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door 
als een gedachte. 10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij 
zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het 
wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. 11 Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw 
verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent? 12 Leer ons zó onze dagen tellen, dat 
wij een wijs hart verkrijgen. 13 Keer terug, Yehovah, hoelang nog? Laat het U berouwen 
over Uw dienaren. 14 Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen 
wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen. Psalm 90:9-14 
 
We moeten onze dagen tellen, zodat we wijsheid kunnen opdoen. En we 

verwerven deze wijsheid door Zijn Geboden te leren en ze te doen. 
 
5 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals Yehovah, mijn God, mij 
geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om 
het in bezit te nemen. 6 Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw 
inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen 
zeggen: “Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!” 7 Want welk groot 
volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als Yehovah, onze God, bij ons is, altijd als 
wij tot Hem roepen? Deuteronomium 4:5-7 
 
Job stelt een vraag en ik wil dat je erover nadenkt. 
 
1 Waarom zijn de tijden niet verborgen voor de Almachtige, terwijl zij die Hem kennen, 
Zijn dagen niet zien? Job 24:1 
 
Dit is een vraag die Job stelt wat tot diep nadenken zet. Het zegt dat 

degenen die Yehovah KENNEN de dagen zullen zien waarover Yehovah 
schrijft. De meeste mensen zien echter Zijn dagen of  Zijn Gezette Tijden niet 
vanwege het feit dat ze de grenzen hebben verwijderd die Yehovah voor hen 
heeft gesteld. 
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14 U mag de grenssteen van uw naaste, die de voorouders geplaatst hebben, niet verleggen 
in uw erfelijk bezit dat u ontvangt in het land dat Yehovah, uw God, u geeft om het in 
bezit te nemen. Deuteronomium 19:14 
 
Met andere woorden, het Christendom heeft de grenstekens van de 

Sabbat, de Heilige Dagen, de Sabbatsjaren en de Jubelcycli verwijderd. Ze 
kunnen de timing van Yehovah's Vastgestelde Dagen of  van zijn Heilsplan niet 
meer zien vanwege het feit dat ze geloven dat De Wet is afgeschaft. En ook, zij 
geloven dat de Sabbat en de Heilige Dagen alleen voor de Joden zijn en daarom 
zijn ze van de overtuiging dat niemand verplicht is om ze te houden. En dit is 
precies waarom ze profetie niet in het juiste perspectief  kunnen begrijpen. 

 
Ze citeren het Boek Handelingen en zeggen dat het niet aan ons is om het te 

weten. Ze citeren ook het Evangelie van Mattheüs en zeggen dat niemand de dag 
of  het uur kan weten. En toch, elke keer als ze dat doen, laten ze zien hoe 
onwetend ze zijn over wat de Bijbel eigenlijk te zeggen heeft over dit onderwerp 
en de werkelijke betekenis van die teksten. 

 
7 En Hij zei tegen hen: “Het komt u niet toe de tijden of  gelegenheden te weten die de 
Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.” Handelingen 1:7 
 
3 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, 
en zeiden: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van 
Uw komst en van de voleinding van de wereld?” Mattheüs 24:3 
 
36 “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de Hemel 
niet, maar alleen aan Mijn Vader.” Mattheüs 24:36 
 
We horen overal populaire predikers prediken tegen de zonde. Die 

predikers citeren de 10 Geboden als bewijs. Ze prediken tegen overspel en citeren 
het 7e Gebod: “Gij zult geen overspel plegen.” Dat is goed en wel. Ze prediken 
tegen de aanbidding van afgoden en citeren het 2e Gebod: “Gij zult geen ... 
gesneden beeld maken, gij zult niet buigen ...” Ook dat is volkomen duidelijk. 
Ze prediken tegen vloeken en citeren het 3e Gebod. Ook dat is volkomen 
acceptabel. 

 
Het is helemaal goed om tegen zonde te prediken en De Geboden te citeren 

als bewijs dat bepaalde dingen verkeerd zijn; maar zodra je het 4e Gebod noemt 
- om de Sabbat heilig te houden en de Sabbat trouw te blijven - hetzelfde Gebod 
dat de reguliere kerken universeel niet gehoorzamen, dan hoor je een vreemde, 
klinkende kreet: 
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“Ik ben niet onder De Wet, ik ben onder genade. Ik hoef  de geboden van God niet te 
gehoorzamen.” 

 
Het is een vreemde en zwaar misleide manier van redeneren, nietwaar? 

Toch is dit soort denken tegenwoordig heersend in de religieuze wereld! Het is 
volkomen gerechtvaardigd om te prediken tegen vloeken, overspel, diefstal en 
moord; en om dit te doen door de 10 Geboden te citeren. Maar als we prediken 
over het houden van Gods Sabbatdag - die ook een van de 10 Geboden is - dan 
worden de 10 Geboden plotseling aan het kruis genageld en afgeschaft! 

 
“We zijn niet onder De Wet, we zijn onder genade!” 
 
Wanneer je deze misleidende doctrine van dichterbij gaat onderzoeken en 

nauwkeuriger onderzoekt, lijkt het nogal dwaas. Als we de vrijheid hebben om 
het Sabbatgebod niet te gehoorzamen door te zeggen: “De Wet is aan het kruis 
genageld en afgeschaft”, of  door te zeggen: “Ik sta niet onder De Wet, maar 
onder de genade”, dan is deze redenering van toepassing op alle 10 Geboden en 
niet slechts een van de 10. En toch voelen teveel belijdende gelovigen zich 
volkomen gerechtvaardigd om alle 10 van De Geboden over deze kwestie weg te 
gooien. En toch staat er geschreven: 

 
10 Maar wie de hele Wet houdt, en in één ding struikelt, wordt door de hele Wet 
veroordeeld. Jakobus 2:10 | Aramese Bijbel in het Nederlands 
(peshitta.nl) 
 

10 Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig 
geworden aan alle. Jakobus 2:10 | Statenvertaling 

 
Sommigen zullen zeggen: “De meeste Geboden worden herhaald in het 

Nieuwe Testament.” Hoewel het waar is dat velen van hen dat zijn, wordt het 
Sabbatsgebod heel vaak herhaald in het Nieuwe Testament. Dit blijkt uit de 
onderstaande tekst in een brief  die Paulus rond 52 na Christus aan de 
Thessalonicenzen schreef. Als je de seizoenen waar Paulus over spreekt niet 
begrijpt, begrijp je de Sabbatten niet waarnaar hij verwijst. 

 
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. 6 Laten wij dan 
niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7 Want 
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zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. 8 Maar 
laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof  en 
liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot 
toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 
Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met 
Hem zouden leven. 11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u 
trouwens al doet. 1 Thessalonicenzen 5:1-11 
 
Wat Paulus zegt is dat we de tijden en de seizoenen kunnen en moeten 

weten als we Yehovah gehoorzamen. Degenen die Yehovah gehoorzamen, 
zullen al weten - of  kunnen het te weten komen - in alle nauwkeurigheid 
waarover Paulus spreekt. Paulus spreekt over de Moedim wanneer hij verwijst 
naar de tijden en seizoenen. Dit zijn de Heilige Dagen van Leviticus 23. Weet je 
wat ze je leren als je ze houdt? Het Christendom viert Paaszondag en 
Pinksterdag. Gebaseerd op deze twee “Heilige Dagen”, hebben zij het houden 
van de Zondag als de Sabbat gerechtvaardigd. Ben je ook voor deze leugen 
gevallen? 
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Hoofdstuk 15 | De 7e Dag Sabbat & 
                           het 7e Millennium 

 
Laten we door alle Heilige Dagen in het Boek Leviticus lopen en iets 

nieuws leren over de Tijden en de Seizoenen. 
 
1 Yehovah sprak tot Mozes: 2 “Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: ‘De 
feestdagen van Yehovah, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn 
feestdagen:’” Leviticus 23:1-2 
 

De Sabbat 
 

3 Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een 
dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in 
al uw woongebieden een sabbat voor Yehovah. Leviticus 23:3 
 
De allereerste Moedim of  Heilige Dag genoemd in Leviticus 23 is de 

wekelijkse Sabbat of  het 4e Gebod. De Sabbat en alle Heilige Dagen zijn van 
Zonsondergang tot Zonsondergang. De wekelijkse Sabbat is van 
zonsondergang op Vrijdag tot zonsondergang op Zaterdag. We moeten niet 
werken op deze dag, noch moeten we anderen enig soort werk voor ons laten 
doen. Niet onze vrouw, onze man, onze kinderen, noch een vreemde of  dier. 
En we moeten ook niet ons eigen plezier zoeken. 

 
De wekelijkse Sabbat is een daad van het “zevenen” van onszelf  elke week. 

Het belooft trouw aan Yehovah door het heilig te houden en meer over Hem 
te leren door te studeren, te communiceren in gebed en door te rusten en 
quality time met je gezin door te brengen. Het is eigenlijk de beste van alle 
mogelijke dagen voor tijd met de familie. 

 
Het Hebreeuwse woord voor zeven is “sheba”, dat afkomstig is van het 

Hebreeuwse woord “shaba” - door zichzelf  te zevenen door een eed af  te 
leggen of  een verklaring zeven keer te herhalen. Dat is de reden waarom de 
bruid haar man zeven keer omcirkelt op de trouwdag. Daarom marcheerde en 
schreeuwde Israël zeven keer rond Jericho, en waarom Abraham zeven 
ooilammeren opzij legde toen hij de eed met Abimelech aflegde. 

 
We “zevenen” onszelf  op dezelfde manier als we de 7e Dag Sabbat 

houden. We “zevenen” onszelf  wanneer we elk van de zeven Feesten van 
Leviticus 23 houden. We “zevenen” onszelf  wanneer we de Heilige Dagen van 
de 7e maand houden. We "zevenen" onszelf  wanneer we het 7e jaar Rust voor 
het Land houden. We “zevenen” onszelf  wanneer we de zeven Sabbatten 
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houden die leiden naar de 50e dag naar Pinksteren. We “zevenen” onszelf  
wanneer we de zeven Sabbatsjaren houden in de aanloop naar het 50e jaar 
genaamd het Jubeljaar. 

 
De wekelijkse Sabbat voorafschaduwt het 7e Millennium van Rust, 

waarover ons wordt verteld in het Boek Hebreeën. 
 

18 En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan 
hen die ongehoorzaam geweest waren? 19 Zo zien wij dat zij niet konden ingaan 
vanwege hun ongeloof. Hebreeën 3:18-19 
 
1 Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, 
terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 2 Want ook aan 
ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht 
hun geen voordeel, omdat het niet met geloof  gepaard ging bij hen die het hoorden. 3 
Wij die tot geloof  gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: 
“Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!” En 
dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. 4 Want 
Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: “En God heeft op de zevende 
dag van al Zijn werken gerust.” 5 En op deze plaats opnieuw: “Zij zullen Mijn rust 
niet binnengaan!” 6 Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en 
dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun 
ongehoorzaamheid. Hebreeën 4:1-6 

 
7 bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk “heden”, wanneer Hij zo lange tijd 
daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): “Heden, als u Zijn stem hoort, 
verhard dan uw hart niet.” 8 Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God 
daarna niet gesproken hebben over een andere dag. 9 Er blijft dus nog een sabbatsrust 
over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf  ook 
van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. 11 Laten wij ons dan beijveren om 
die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van 
ongehoorzaamheid ten val zal komen. 12 Want het Woord van God is levend en 
krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding 
van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt 
en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af  te leggen. 
Hebreeën 4:7-13 
 
Dit vertelt ons dat we ernaar streven om in dat 7e Millennium van Rust te 

zijn en dat we hier elke week over worden geleerd terwijl we getrouw de 7e Dag 
Sabbat houden. 
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Pesach & Ongezuurde Broden: Het Pascha 
 

4 Dit zijn de feestdagen van Yehovah, de heilige samenkomsten, die u op hun 
vastgestelde tijd moet uitroepen. 5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de 
maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor Yehovah. 6 En op de vijftiende 
dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor Yehovah. Zeven dagen 
lang moet u dan ongezuurde broden eten. 7 Op de eerste dag moet u een heilige 
samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 8 Zeven dagen lang moet 
u Yehovah een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. 
Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Leviticus 23:4-8 
 
En hier is een aanwijzing die u moet begrijpen. Elke Feestdag en Heilige 

Dag valt op een bepaalde tijd van het jaar tijdens een bepaald seizoen. 
 

4 Dit zijn de feestdagen van Yehovah, de heilige samenkomsten, die u op hun 
vastgestelde tijd moet uitroepen. Leviticus 23:4 
 
1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat 
men u schrijft. 1 Thessalonicenzen 5:1 
 
Alles wat Yehovah doet, gebeurt op afgesproken tijden en seizoenen - Zijn 

Moedim. Het is altijd op elk van deze Heilige Dagen dat Yehovah iets 
belangrijks heeft gedaan of  gaat doen. 

 
U wordt verteld in dit Gebod dat we het feest van Ongezuurde Broden 

zeven dagen moeten houden. Het is een daad van onszelf  “zevenen” door 
zonde uit ons leven te bannen. Maar, stop en merk op dat de 1e dag en de 7e 

dag van Ongezuurde Broden Heilige Dagen zijn. De 1e dag van Ongezuurde 
Broden begint op de 15e dag van de 1e maand - is een Heilige Dag. Ze moesten 
het lam op de 14e dag in de late namiddag doden en het na zonsondergang die 
avond eten, wat het begin was van de 15e dag van Nisan en de eerste dag van 
Ongezuurde Broden. 

 
Zoals ik zeker weet, zijn jullie vanavond allemaal op de hoogte (het einde 

van de 14e dag en het begin van de 15e nacht) representatief  voor de nacht dat 
de Doodsengel over de Israëlieten passeerde toen ze nog slaven waren gemaakt 
in Egypte. Die nacht van de 15e ging de Doodsengel over en doodde de 
eerstgeborenen van de Egyptenaren, maar geen van de Israëlieten die bloed op 
de deuren hadden gesmeerd. De Israëlieten verlieten Egypte op de 15e dag - de 
1e Heilige Dag van de 7 Dagen van Ongezuurde Broden - en zij staken de Rode 
Zee over in Nuweiba op de 7e Dag van Ongezuurde Broden. Elk van deze grote 
evenementen die Yehovah organiseerde vond plaats op elk van deze Heilige 
Dagen die Hij voor ons opzij zette als generale repetities om van te leren. 
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Toen, wanneer Yehshua op het toneel arriveerde, werd Hij onderzocht 
vanaf  de 10e dag van de 1e maand - ongeveer op dezelfde manier als de 
lammeren werden onderzocht en in de huizen werden gebracht voordat elk lam 
op de 14e werd gedood, geroosterd en vervolgens opgegeten na 
zonsondergang toen de 15e dag van start ging. Yehshua werd ook gedood op 
de 14e - voorafgaand aan het begin van de 1e Hoge Heilige Dag van 
Ongezuurde Broden - en aan het einde van die 14e dag in het graf  gelegd. Het 
jaar waarin hij werd gedood, viel de 14e op een woensdag. Hij werd voor 
zonsondergang in het graf  gelegd en het begin van de 1e dag van Ongezuurde 
Broden die Woensdagavond begon. Woensdagavond en Donderdag vormen de 
1e dag van Ongezuurde Broden en de 1e Hoge Heilige Dag - een Sabbat. 

 
31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de 
voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan 
aan Pilatus of  hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. Johannes 
19:31 
 
Donderdag avond en Vrijdag dag waren de voorbereidingsdag voor de 

wekelijkse Sabbat die Vrijdagavond en Zaterdag dag was. Dit zijn de drie dagen 
en drie nachten dat onze Messias in het graf  was. Hij stond op uit het graf  aan 
het eind van de Sabbatmiddag, vóór het begin van Dag van het Wuif  Dag van 
de Schoof  - die begon bij zonsondergang aan het einde van de Sabbat en het 
begin van zondag. De 7 dagen Ongezuurde Broden vertegenwoordigen ook de 
7 Millennia van de mens hier op deze Aarde. 

 
Het is met dit begrip dat de uitdrukking in het Boek Openbaring meer 

betekenis krijgt: 
 
8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen 
niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de 
grondlegging van de wereld af. Openbaring 13:8 
 
Net zoals het lam vóór de 7e millennia werd geslacht, zo was het ook vóór 

de 7 dagen van Ongezuurde Broden, op de 14e dag, de Messias (of  het Lam 
van God) ook geslacht. 

 

Wuif  Dag van de Schoof  of  Hemelvaartszondag 
 
Het Christendom viert Paaszondag en Pinksterdag. Gebaseerd op deze 

twee “Heilige Dagen”, hebben ze het houden van Zondag als de Sabbat 
gerechtvaardigd. Wat de meeste Christenen begrijpen als Paaszondag, is de dag 
waarop Jezus werd opgewekt - Hemelvaartszondag is wat sommigen het ook 
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noemen. Maar ze hebben geen idee dat deze dag aan hen wordt beschreven in 
het Boek Leviticus. Het wordt hier Wuif  Dag van de Schoof  genoemd. 
 

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 Yehovah 
bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester 
de schoof  bewegen.” Leviticus 23:10-11 
 
En hij zal de schoof  voor Yehovah wuiven om voor u te worden 

ontvangen. Op de volgende dag, na de Sabbat, zal de priester ermee wuiven. 
Deze ceremonie werd de dag na de Sabbat uitgevoerd. De dag na de sabbat was 
toen - en is nog steeds vandaag – Zondag. Dit is precies dezelfde dag dat 
Yehshua is opgestegen naar de Hemel met de andere heiligen die uit het graf  
op de Sabbat wanneer Yehshua weer tot leven kwam. Dit zijn de Eerstelingen 
die Hij leidde uit gevangenschap in het graf  en nu met Hem in de Hemel zijn. 

 
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. Mattheüs 
27:51-53 
 
1 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. 
Mattheüs 28:1 
 
15 Jezus zei tegen haar: “Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u?” Zij dacht dat het 
de tuinman was, en zei tegen Hem: “Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij 
dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.” 16 Jezus zei tegen haar: 
“Maria!” Zij keerde zich om en zei tegen Hem: “Rabboeni!”; (dat betekent: Meester.) 
17 Jezus zei tegen haar: “Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar 
Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn 
Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.” Johannes 20:15-17 
 
Yehshua was het Beweegoffer - de eerste van de Eerste Vruchten. Hij is 

wat het beweegoffer - gewuifd om 9 uur op de 1e dag van de week (tijdens de 
7 dagen van Ongezuurde Broden) - elk jaar vertegenwoordigd. Toen Yehshua 
die zondagochtend om 9 uur opsteeg, nam Hij die heiligen mee die hij de nacht 
ervoor uit het graf  had bevrijd, zoals beschreven in het Evangelie van Mattheüs 
zoals hierboven opgemerkt. 
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8 Daarom zegt Hij: “Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen 
en gaf  Hij gaven aan de mensen.” Efeze 4:8 
 
19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven 
genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, 
Yehovah God! Psalm 68:19 
 
Dit alles wordt ons verteld in Leviticus 23:10. Als we dit Gebod hadden 

geoefend, zouden we de diepe betekenis van de Dag van het Beweegoffer en 
de volledige betekenis ervan begrijpen. Maar Christenen beoefenen deze dag 
niet en in plaats daarvan hebben ze het verdraaid en noemen het nu Pasen. Niet 
alleen dat, ze hebben het naar een heel nieuw niveau gebracht en de betekenis 
ervan helemaal verloren! Hoe komt dat? Door in plaats daarvan een konijn dat 
eieren legt te aanbidden - een oude vruchtbaarheidsgodin - namelijk de 
vruchtbaarheidsgodin Ishtar, naar wie Pasen is vernoemd. 

 

Pinksteren 
 
Christenen houden ook Pinksterenzondag en ook dit komt uit Leviticus. 
 
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 Yehovah een nieuw graanoffer 
aanbieden. Leviticus 23:15-16 
 
Wanneer u 50 dagen telt vanaf  de dag dat Hij naar de hemel opsteeg, krijgt 

u Pinksterenzondag. Deze twee zijn met elkaar verbonden en ze komen allebei 
uit Leviticus 23, waarvan het Christendom je wilt laten geloven dat het is 
afgeschaft en daarom hoef  je het niet te houden. 

 
Dus waarom houden Christenen dan Pinksterenzondag? Het was de dag 

dat De Wet werd gegeven op de berg Sinaï. Pinksteren is de dag dat De Torah 
werd gegeven op de berg Sinaï: 

 
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. 17 Mozes leidde het volk uit het kamp, 
God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. 18 De berg Sinaï was geheel in rook 
gehuld, omdat Yehovah er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook 
van een oven, en heel de berg beefde hevig. 19 Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer 
sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. 20 Toen daalde Yehovah 
neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. Yehovah riep Mozes naar de top van de 
berg en Mozes klom naar boven. Exodus 19:16-20 
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21 Yehovah zei tegen Mozes: “Ga naar beneden, waarschuw het volk! Anders zullen 
zij doordringen tot Yehovah om Hem te zien en zullen velen van hen vallen. 22 Ook 
de priesters, die tot Yehovah naderen, moeten zich heiligen; anders zal de toorn van 
Yehovah over hen losbarsten.” 23 Toen zei Mozes tegen Yehovah: “Het volk kan de 
berg Sinaï niet beklimmen, want U hebt ons Zelf  gewaarschuwd door te zeggen: ‘Grens 
de berg af  en heilig hem.’” 24 Yehovah zei tegen hem: “Ga, daal af, en daarna moet 
u naar boven klimmen, u met Aäron bij u, maar laat de priesters en het volk niet 
doordringen om naar Yehovah op te klimmen, anders zal Zijn toorn over hen 
losbarsten.” 25 Toen daalde Mozes af  naar het volk en hij zei dit tegen hen. Exodus 
19:21-25 
 
En het was precies dezelfde Feestdag waarop de Heilige Geest werd 

gegeven. 
 
1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 
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. 4 En zij werden allen vervuld met de 
Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf  uit te 
spreken. 5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die 
er onder de hemel zijn. Handelingen 2:1-5 
 
6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want 
ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En zij waren allen buiten zichzelf  en 
verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die 
daar spreken? 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin 
wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van 
Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de 
streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel 
Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de 
grote werken van God spreken. 12 En zij waren allen buiten zichzelf  en raakten in 
onzekerheid, en de één zei tegen de ander: “Wat wil dit toch zeggen?”  
Handelingen 2:6-12 
 
Zie je al een patroon? 
 
Yehovah beweegt zich op elk van de Heilige Dagen en er wordt van ons 

verwacht dat we op het juiste moment op de juiste plaats zijn om te leren wat 
we nodig hebben om ervan te getuigen, ervan te leren en door hen gezegend 
en / of  beschermd te worden tegen andere gebeurtenissen. Maar er is meer te 
halen uit deze 3e Heilige Dag. 
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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 Yehovah 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 Yehovah. 18 U moet dan samen met het brood zeven lammeren 
zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier – het jong van een rund – en 
twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor Yehovah, met het bijbehorende 
graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor 
Yehovah. Leviticus 23:15-18 
 
19 Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als 
dankoffer bereiden. 20 De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als 
beweegoffer voor het aangezicht van Yehovah bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn 
een heilige gave voor Yehovah, 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. 22 Wanneer 
u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen 
van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet 
oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben Yehovah, uw 
God. Leviticus 23:19-22 
 
Is het je opgevallen? 
 
Net als het 1e Beweegoffer dat werd gepresenteerd van de gerst tijdens de 

7 Dagen van Ongezuurde Broden, is er nog een ander Beweegoffer dat wacht 
om met Pinksteren gedaan te worden. Toen Yehshua op opging naar de hemel 
op Dag van het Beweegoffer in 31 n. Chr, nam Hij die heiligen mee die eerder 
waren gestorven en opstonden uit het graf  (nadat Yehshua zelf  uit het graf  was 
opgestaan) laat op zaterdagmiddag. Er zijn veel gelijkenissen die spreken van 
de Tarwe en het Kaf. Je wordt gerekend tot de Tarwe die moet worden geoogst 
en niet tot het Kaf. 

 
De tarwe wordt tot bloem gemalen en tot twee broden verwerkt die 

vervolgens gewuifd moeten worden. Dit is de dag waarnaar de apostel Paulus 
verwijst. Tegenwoordig noemen sommigen het De Opname. 

 
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen 
beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 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 
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onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en 
dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden 
dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 1 Korinthe 15:50:54 
 
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” 4 Nicodemus zei 
tegen Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor 
de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?” 5 Jezus 
antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren 
is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” Johannes 3:3-6 
 
Op precies dezelfde manier rees Yehshua uit de dood op - zoals de heiligen 

uit de dood opstonden en op de Dag van het Wuifoffer in 31 n.Chr. de hemel 
in gingen - zo zullen die heiligen, die gestorven zijn sinds 31 n.Chr. en de jaren 
voorafgaand aan Zijn 2e Komst, word opgewekt om Hem te ontmoeten in de 
wolken op Pinksteren. 

 
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen 
zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want 
als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen 
die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een 
woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, 
de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 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. 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. 18 Zo 
dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Thessalonicenzen 4:13-18 
 
Zie je wat je mist door deze Heilige Dagen niet te houden? Dit zijn het 

hart, de ziel en de kern van wat Christenen denken te weten, maar helemaal niet 
begrijpen. 

 
Je krijgt ook iets anders te zien in het tellen van de Omer of  de telling van de 

Dag van het Wuifoffer tot de Pinksterdag. Je wordt onderwezen over de Jubel Cycli 
van Leviticus 25-26. En wanneer u de Jubeljaren telt, kunt u weten wanneer de Rust 
van het 7e Millennium zal beginnen waarover gesproken wordt in de Hebreeën brief. 
Wetende dat, je op zijn beurt, je de geheimen van de Profetie van Daniel's 70 Weken 
laat begrijpen. Het goede deel is, alleen al door deze twee dingen te kennen, kun je 
dan weten wanneer de Messias zal komen omdat Daniël 9:24-27 een 
voorafschaduwing is van deze meest specifieke, toekomstige tijd. 
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Al deze dingen diepen we verder uit in onze boeken, Remembering the 
Sabbatical Year of  2016 en The 2.300 Days Of  Hell die je kunt bestellen via 
onze website: www.sightedmoon.com 

 
Het echte probleem doet zich echter voor wanneer degenen die de Heilige 

Dagen van Leviticus 23 niet houden, proberen het Nieuwe Testament en de Bijbelse 
profetie te begrijpen. Ze hebben geen solide basis om op te staan of  op voort 
te bouwen. Ze hebben feitelijk geen idee dat ze de aanwijzingen die hen in 
Leviticus 23 worden geboden volledig kunnen begrijpen als iemand de Heilige 
Dagen getrouw en gehoorzaam houdt. Ons wordt opgedragen om niet alleen 
“toehoorders”, maar ook “doeners” van het Woord te zijn. We leren veel meer 
door te doen en te luisteren dan door gewoon te horen en te lezen. 

 
Wanneer u tot Pinksteren (tellen van de Omer) telt - zoals u in Leviticus 23 

wordt opgedragen - houdt u het Wekenfeest. Het is deze aanwijzing waarover 
Daniel 9 spreekt. Het Wekenfeest bestaat uit 7 weken tellen van de 7 sabbatten 
vanaf  het Wuifoffer van de Schoof  tot Pinksteren. Het is hetzelfde als het tellen 
van de Omer. De 7e sabbat is de 49e dag en de 50e dag is Pinksterzondag. 

 
De Jubel Cycli werkt op eenzelfde manier. In hun kader vindt er elk 7e jaar 

een Sabbatsjaar plaats. Dan, zodra er in totaal 49 jaar is verstreken, is het 50e 
jaar het volgende jaar - dat op zijn beurt verdubbelt als het 1e jaar van de 
volgende telronde tot het Sabbatsjaar. Met andere woorden, jaar één en jaar 50 
zijn één en dezelfde - precies zoals Pinksterzondag de 50e dag is en ook de 1e 
dag van de week is. 

 
Het is dit begrip wat de sleutel is tot het ontsluiten van het mysterie achter 

het tellen van de 70 Weken van Daniel. Dan, wanneer we een jaar toepassen 
voor elke dag - die ons wordt getoond in het boek Ezechiël, dat ook over 
ditzelfde concept profeteert - wordt op zijn beurt meer diepgang van begrip 
onthuld in Daniël 9. 

 
De Messias zou komen na een opeenvolging van 7 Wekenfeesten of  7 x 

49 jaar. Deze zelfde Messias zou dan opnieuw komen na nog een opeenvolging 
van 62-Wekenfeesten, of  nog eens 62 x 49 jaar. Daniël wijst er vervolgens op 
dat, precies in het midden van die 70e week - of  in het midden van dat 70e 
tijdsblok van 49 jaar - de gezalfde zou worden afgesneden. 

 
Als je hier meer over wilt weten, hebben we het allemaal uitgelegd met alle 

toepasselijke teksten in ons boek, The 2.300 Days Of  Hell, waar we kijken 
naar Daniel 9:24-27 en het vergelijken met Daniel 8 om de dreigende betekenis 
van deze profetie voor onze tijd. 
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Tenslotte maakt Daniel's 70 Weken Profetie plaats voor het 7e Millennium 
van Rust. Nogmaals, dit alles onthult ons de tijden waarin we ons nu bevinden 
en hoe we ze kunnen kennen. Ik deel dit om je te laten zien hoeveel je niet 
begrijpt omdat je de Heilige Dagen niet houdt en de diepere betekenis leert die 
ze ons onthullen over Yehovah's Heilsplan. 

 
Er zijn nog vier Heilige Dagen in het najaar die we hierna zullen 

behandelen. Merk op hoe Yehovah de gebeurtenissen op het Pesach 
coördineerde met de Kruisiging - en ook, de Dag van het Beweegoffer met de 
Hemelvaart met de heiligen. Dan hebben we de Exodus die plaatsvindt op de 
1e dag van Ongezuurde Broden en dan, op de 7e dag van Ongezuurde Broden, 
hebben we de Israëlieten die de Rode Zee oversteken. Tenslotte, de laatste van 
de Heilige dagen in de lente is Pinksteren en De Torah werd op deze dag gegeven 
samen met de Heilige Geest. 

 
Ziet u hoe elke belangrijke gebeurtenis waarin Yehovah handelde of  iets 

geweldigs plaatsvond op elk van de Heilige Dagen van Leviticus 23? Wat zou Hij 
dan van plan zijn te doen voor de resterende Festivals in het najaar? Als je ze 
niet houdt, zul je het niet weten. 

 

Het Bazuinenfeest 
 

23 Yehovah 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. 25 U mag geen enkel 
dienstwerk doen en u moet Yehovah een vuuroffer aanbieden.’”  
Leviticus 23:23-25 

 
 Dit is de eerste van de Najaarsfeesten en er lijkt niet veel beschikbare 

informatie over te zijn. In feite begrijpen de Joden zelf  de ware betekenis van 
deze Feestdag niet. Het Bazuinenfeest vindt plaats op de 1e dag van de 7e 
maand. In het Hebreeuws wordt het Yom Teruah genoemd, wat “Dag van het 
Roepen” betekent. 

 
1 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. Numeri 29:1 
 
Het Hebreeuwse woord voor “bazuinen” in Numeri 19:1 is "Teruah". In 

Strong's concordantie is het H8643 en wordt uitgesproken als terû‛âh | ter-oo-aw. 
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Dit is de betekenis van het woord: 
 
From H7321: clamor, that is, acclamation of  joy or a battle cry; especially 

clangor of  trumpets, as an alarum: –alarm, blow (-ing) (of, the) (trumpets), joy, 
jubilee, loud noise, rejoicing, shout (-ing), (high, joyful) sound (-ing). 

 
Een van de unieke dingen over Yom Teruah is dat de Torah niet zegt wat 

het doel van deze Heilige Dag is. De Torah geeft ten minste één reden voor alle 
andere Heilige Dagen en twee redenen voor sommige. Het feest van Matzot 
(Ongezuurde Broden) herdenkt de Exodus uit Egypte, maar is ook een viering 
van het begin van de gerstoogst (Exodus 23:15; Leviticus 23: 4-14). Het Feest 
van Shavuot (Weken / Pinksteren) is een viering van de tarweoogst. (Exodus 
23:16; 34:22) 

 
Yom Ha-Kippurim (Verzoendag) is een nationale Verzoendag, zoals 

uitvoerig beschreven in Leviticus 16. Het Feest van Soekot (Loofhuttenfeest) 
herdenkt het ronddwalen van de Israëlieten in de woestijn, maar is ook een 
viering van het verzamelen van de opbrengst van de landbouw (Exodus 23:16). 
Shemini Atzeret is een andere Heilige Dag die nog steeds slecht wordt begrepen 
en wordt gehouden als de 8e Dag van Soekot. In tegenstelling tot al deze 
Feesten uit de Torah, heeft Yom Teruah geen duidelijk doel behalve dat we 
worden opgedragen om op deze dag te rusten. 

 
Net zoals elk van de Heilige Dagen in het Voorjaar samenviel met een 

gebeurtenis waarin Yehovah Zich aan Israël openbaarde of  op een significante 
manier namens hen handelde; zo zijn ook de Heilige Dagen in het najaar 
schaduwbeelden van vooraf  aangekondigde toekomstige gebeurtenissen van 
Yehovah die opnieuw tussen zal komen in de zaken van de mens. 

 
Hoewel de Joden de ware betekenis van het Bazuinenfeest niet kennen, is 

het in werkelijkheid de historisch en bijbelse nauwkeurige dag waarop Yehshua 
werd geboren. U kunt hier meer over leren in de volgende artikelen op onze 
website. 

 

Migdal Eder & the Birth of  Messiah13 
The Birth Day of  Yehshua-The Feast of  Yom Teruah14 
 
Gezien het feit dat het Bazuinenfeest het hart en de ziel van dit boek is, 
zullen we hier in meer detail op ingaan in de volgende hoofdstukken. 

 
13 https://sightedmoon.com/migdal-eder-the-truth-of-messiahs-birth/ 
14 https://sightedmoon.com/the-birth-day-of-yehshua-the-feast-of-yom-teruah/ 
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De Grote Verzoendag 
 
26 Yehovah sprak tot Mozes: 27 Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is 
de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf  dan 
verootmoedigen en Yehovah een vuuroffer aanbieden. 28 Op diezelfde dag mag u geen 
enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van Yehovah, uw 
God, verzoening voor u te doen. 29 Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag 
niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. 30 En elke persoon 
die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk 
ombrengen. 31 U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw 
generaties door, in al uw woongebieden. 32 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. 
Leviticus 23:26-32 
 
Dit is zo'n diepgaand complex onderwerp; Ik zou er gemakkelijk een hele 

dag aan kunnen besteden. Het volstaat te zeggen dat dit de Dag is waarop Satan 
wordt opgesloten. Vergelijk Leviticus 16 met Openbaring 20. 

 
1 Yehovah sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aäron, toen zij voor 
het aangezicht van Yehovah waren genaderd en gestorven waren. 2 Yehovah 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 16:1-2 
 
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. 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 Yehovah plaatsen, bij de 
ingang van de tent van ontmoeting. 8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken 
werpen: één lot voor Yehovah en één lot voor de weggaande bok. 9 Dan moet Aäron de 
bok waarop het lot voor Yehovah 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 Yehovah geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem 
als weggaande bok de woestijn in te sturen.” Leviticus 16:3-10 
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11 “Dan moet Aäron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf  bestemd is, 
aanbieden, en voor zichzelf  en zijn gezin verzoening doen, en de jonge stier als het 
zondoffer dat voor hemzelf  bestemd is, slachten. 12 Verder moet hij van het altaar voor 
het aangezicht van Yehovah 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 Yehovah, 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.” 
Leviticus 16:11-14 
 
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. 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. 18 Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht 
van Yehovah is, en er verzoening over doen.” Leviticus 16:15-18 
 
18 “Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van 
de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. 19 Dan moet hij 
met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt 
hij het van de onreinheden van de Israëlieten. 20 Wanneer hij de verzoening over het 
heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende 
bok naderbij laten komen. 21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende 
bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, 
overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door 
de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. 22 Zo draagt de 
bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de 
bok de woestijn in sturen.” Leviticus 16:18-22 
 
23 “Daarna moet Aäron in de tent van ontmoeting komen en de linnen kleren 
uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze 
laten. 24 Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren 
aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden mét het 
brandoffer van het volk, en voor zichzelf  en het volk verzoening doen. 25 Ook moet 
hij het vet van het zondoffer op het altaar in rook laten opgaan.” Leviticus 16:23-
25 
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26 “Hij die de weggaande bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen en zijn 
lichaam met water wassen. Dan mag hij in het kamp komen. 27 De jonge stier voor 
het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is 
binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun 
huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. 28 Hij die ze verbrandt, 
moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met het water wassen. Dan mag hij in het 
kamp komen.” Leviticus 16:26-28 
 
29 “Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende 
dag van de maand, uzelf  verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, 
en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. 30 Want op deze dag wordt voor 
u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht 
van Yehovah gereinigd. 31 Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u 
uzelf  verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. 32 En de priester die men gezalfd 
en gewijd heeft om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet de verzoening 
doen, als hij de linnen kleren, de heilige kleren, heeft aangetrokken. 33 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. 34 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 Yehovah Mozes geboden had.” 
Leviticus 16:29-34 
 
Het belangrijkste punt waarop u zich moet concentreren, is ingekapseld in 

de verzen 10 en 21-22. 
 
10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor 
het aangezicht van Yehovah geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem 
als weggaande bok de woestijn in te sturen. Leviticus 16:10 
  
21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de 
ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al 
hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een 
man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. 22 Zo draagt de bok al hun 
ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de 
woestijn in sturen. Leviticus 16:21-22 
 
De apostel Johannes schreef  over deze zelfde gebeurtenis in de toekomst 

en nu, de zeer nabije toekomst voor ons. 

 

1 En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een 
grote ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel 
en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot 
hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou 



83 
 

misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna 
moet hij een korte tijd worden losgelaten. Openbaring 20:1-3 

 
Dit is een zeer belangrijke heilige dag voor Yehovah. Waarom houdt het 

Christendom het dan niet en onderwijst erover zoals het de dag is waarop Satan 
zal worden opgesloten? 

 

Het Feest van Soekot 
 
Het 6e feest van de zeven, jaarlijkse Heilige Dagen is Het Feest van Soekot 

(ook bekend als het Loofhuttenfeest). Dit is een zevendaags feest en het 
vertegenwoordigt de Bruiloft waar wij, als Christenen, naar streven om er deel 
van uit te maken. Het is het huwelijk van de Messias met Zijn Bruid. 

 

Het Feest van de 8e Dag 
 
Het Feest van de 8e Dag staat bij Christenen bekend als het oordeel van 

De Grote Witte Troon. 
 
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, overeenkomstig hun 
werken. 13 En de zee gaf  de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de 
dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig 
zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur 
geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in 
het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Openbaring 20:11-15 
 
Elk van de vier Heilige Dagen in het najaar vertegenwoordigen 

gebeurtenissen die in de toekomst rond het einde van de 6e Dag als een 
Millenium en het begin van de 7e Dag als een Millenium en vervolgens aan het 
begin van de 7e Dag als een Millenium en het begin van de 8e Dag als een 
Millenium. 

 

De Nieuwe Hemel & de Nieuwe Aarde 
 
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste 
aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de 
heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als 
een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de 
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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. 4 En God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of  moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 
En Hij Die op de troon zit, zei: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” En Hij zei tegen 
mij: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.” 6 En Hij zei tegen 
mij: “Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst 
heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie 
overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een 
zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 
ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die 
van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.” Openbaring 21:1-8 
 

Het Nieuwe Jeruzalem 
 
9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste 
plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: “Kom, ik zal u de bruid, de 
vrouw van het Lam, laten zien.” 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en 
hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de 
hemel, bij God vandaan. 11 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was 
als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. 12 Zij had een grote 
en hoge muur met twaalf  poorten, en bij die poorten twaalf  engelen. Ook waren er 
namen op geschreven, namelijk van de twaalf  stammen van de Israëlieten. 13 Drie 
poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie 
poorten op het westen. 14 En de muur van de stad had twaalf  fundamenten met daarop 
de twaalf  namen van de twaalf  apostelen van het Lam. Openbaring 21:9-14 
 
15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar 
poorten, en haar muur. 16 En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even 
groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. 
Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. 17 En hij mat haar muur op: 
honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. 
Openbaring 21:15-17 
 
18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk 
aan zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei 
edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde 
chalcedon, het vierde smaragd, 20 het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende 
chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, 
het twaalfde amethist. 21 En de twaalf  poorten waren twaalf  parels. Elke poort apart 
bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. 
Openbaring 21:18-21 
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22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en 
het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, 
want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24 En de naties 
die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen 
hun heerlijkheid en eer erin. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, 
want daar zal geen nacht zijn. 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties 
daarin brengen. 27 Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich 
bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des 
levens van het Lam. Openbaring 21:22-27 
 
Dit is waarom het zo belangrijk is om elke Heilige Dag te houden, zodat 

we over toekomstige gebeurtenissen kunnen leren en het Plan van Yehovah 
kunnen begrijpen. We hebben slechts heel kort over elk van de Heilige Dagen 
gesproken, en daarover is zoveel meer te zeggen. Maar dit boek gaat over "de 
dag en het uur dat niemand weet" en we gaan u laten zien op welke Heilige Dag 
dit Hebreeuwse idioom betrekking heeft. 
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Hoofdstuk 16 | De Dief  in de Nacht 
 
En toch, sommigen van jullie zullen een passage citeren uit het Evangelie 

van Mattheüs en klampen zich nog steeds hardnekkig vast aan je “integriteit” en 
schreeuwen dat niemand het Eindtijd-schema kan weten. 

 
36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel 
niet, maar alleen aan Mijn Vader. Mattheüs 24:36 
 
Vanwege het feit dat ze simpelweg niet beter weten of  een moedwillig en 

ernstig gebrek aan begrip van de Heilige Dagen van Yehovah hebben, begrijpen 
de meeste Christenen niet dat ook dit spreekt over weer een andere Heilige Dag 
in Leviticus. Die Heilige Dag - wanneer volledig begrepen - leert ons niet alleen 
over de dag dat de Messias zal komen, maar ook naar ons is gekomen in het 
verleden. Het is het Feest van Bazuinen of  Yom Teruah, het Feest van het 
Roepen. 

 
23 Yehovah 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.’” Leviticus 23:23-24 
 
Dit is de Feestdag waarvan zelfs de Joden niet lijken te begrijpen waarom 

ze het houden. En het is een andere Heilige Dag die Christenen niet houden, 
en toch citeren ze het met enige regelmaat. 

 
Ze citeren deze dag elke keer als ze spreken over of  het benoemen van 

Mattheüs 24:36. “Niemand kan de dag of  het uur weten.” 
 
Hoewel ik het kan - en iedereen die zich aan de Geboden houdt - weet 

ongeveer wanneer de dag of  het uur staat te gebeuren, maar weet het nooit 
zeker totdat dat moment daadwerkelijk daar is. De reden dat niemand de 
precieze dag of  het juiste uur weet, heeft te maken met het Feest van Yom 
Teruah - ook wel het Feest van Roepen of, het Feest van Bazuinen genoemd - 
is bepaald. Hoezo? Yom Teruah valt op de 1e dag van de 7e maand. De maanden 
worden bepaald door de waarneming van de Maan, elke maand. 

 
Maar je kunt niet zeker weten of  je de maan op de 29e of  de 30e dag van 

de maand zult zien. Als diegenen die aan het einde van de 29e dag op zoek zijn 
naar de Nieuwe Maan Sikkel, deze niet kunnen zien voordat deze ondergaat, 
wordt de maand uitgeroepen tot een 30-daagse maand. De nieuwe maand 
begint de volgende avond na zonsondergang. Het Bazuinenfeest begint op de 
eerste dag van de 7e maand. Daarom weet je niet op welke dag dit Feest zal zijn, 
noch weet je het uur omdat je niet weet of  de maan voor het eerst net na 
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zonsondergang of  later in de avond zal worden gezien of  helemaal niet tot de 
volgende avond. 

 

Het is het Bazuinenfeest dat ons openbaart wanneer de Messias in de 
toekomst zal komen, omdat het ons bekendmaakt op de dag dat Hij in het 
verleden kwam. Ik zal dit op de volgende pagina's aantonen. 

 

Omdat mensen gewoonlijk deze Heilige Dag niet houden, begrijpen ze 
deze boodschap van Yehshua niet. Hij verborg slim Zijn boodschap binnen een 
“Hebraïsme”. Met andere woorden, Hij presenteerde ons een veel 
voorkomende uitdrukking (voor zijn tijd) die een toekomstige specifieke dag 
voorzag dat - alleen in die dagen - iedereen de betekenis ervan begreep. 

 
“Niemand kan de dag of  het uur weten” is een Hebreeuws idioom voor het 
Bazuinenfeest. Om voorbeelden te geven van andere idiomen die door een 
groep mensen worden gebruikt - en hoe ze misschien niet buiten die 
cultuur worden begrepen - heb ik enkele voorbeelden uit Australië 
gekozen: 
 

“It’s gone walkabout” wat “Het is verloren en kan niet gevonden worden” 
betekent. Een ander Australisch idioom is “Kangaroos loose in the top 
paddock”, wat “intellectueel ontoereikend” betekent. Sommigen van jullie zijn 
misschien meer bekend met “Bats in the belfry”, wat een gek persoon betekent 
of  de uitdrukking “Kick the bucket” wat “doodgaan” betekent. 

 

Hier is er een uit Noord-Amerika: 

 

“ A wet sock” wat “een slappe handdruk” betekent. 

 

Yehshua vertelt je via het bekende Hebreeuwse idioom: “Niemand kan de 
dag of  het uur weten”, dat Hij op het Bazuinenfeest zal komen - een Feest dat op 
een dag en een uur komt dat niemand kan weten —Op de 1e dag van de 7e 

maand. Maar niemand waakt op dit moment voor Hem omdat ze niet begrijpen 
dat Hij de tijd van Zijn 2e Komst beschreef. Laten we de rest van Mattheüs 24 
lezen. 

 

37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen 
zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, 
trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en 
het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal 
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aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen 
met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42 Wees 
dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 43 Maar 
weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief  komen zou, 
hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 
Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de 
Zoon des mensen komen. Mattheüs 24:37-44 

 

45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel 
aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 46 Zalig die dienaar die 
door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 47 Voorwaar, Ik 
zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 48 Maar als die slechte dienaar 
in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, 49 en zou beginnen zijn 
mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 dan zal de heer 
van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij 
niet weet; 51 en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de 
huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Mattheüs 24:45-51 
 
U krijgt de opdracht om waakzaam te zijn. Waken waarvoor? 
 
12 “Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals Yehovah, uw God, u geboden 
heeft.” Deuteronomium 5:12 | HSV 
 
12 “Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Here, uw God, u geboden 
heeft.” Deuteronomium 5:12 | NBG ‘51 
 
12 waak over de dag van de sabbat, om die te heiligen,- zoals Yehovah, God-over-jou,  
je heeft geboden. Deuteronomium 5:12 | Naardense bijbel 
 
Door te waken, moeten we de Sabbat bewaken en herinneren - en ook alle 

Heilige Dagen - evenals de Sabbatsjaren en Jubelcycli. We moeten de betekenis 
leren van wat ze ons allemaal moeten leren, evenals ze bestuderen en begrijpen 
om wijsheid van hen te krijgen. 

 

Ons is ook verteld om om te waken voor de “Dief  in de nacht.” Wie is 
deze dief  precies? Het is Yehshua, omdat ons dat wordt verteld in het Boek 
Openbaring. 

 

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 3:2-3 
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15 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. 
Openbaring 16:15 
 
2 Want u weet zelf  heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief  in de nacht. 
1 Thessalonicenzen 5:2 
 
9 De Heere vertraagt de belofte niet maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat 
enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere 
zal komen als een dief  in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en 
de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 
2 Petrus 3:9-10 
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Hoofdstuk 17 | De Dief  van het Bazuinenfeest 
 

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. 6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij 
waakzaam en nuchter zijn. 7 Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die 
dronken zijn, zijn 's nachts dronken. 8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter 
zijn, bekleed met het borstharnas van geloof  en liefde, en met de hoop op de 
zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons 
gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden 
leven. 1 Thessalonicenzen 5:1-10 

 
De dag des Heren zal komen als een dief  in de nacht. Maar een dief, volgens 

ons eindig menselijk begrip, is misschien geen goed voorbeeld of  analogie om 
deze geweldige dag van de Heer te vertegenwoordigen of  te symboliseren! 

 
10 De dief  komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben 
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Johannes 10:10 
 
Wie dan, is deze dief  in de nacht? “De dief  in de nacht” is een ander 

Hebreeuws idioom en het verwijst ook naar dezelfde feestdag als het Hebreeuwse 
idioom “Niemand kan de dag of  het uur weten.” Het verwijst niet naar een 
crimineel ingestelde dief  die midden in de nacht komt, u verrast, uw bezittingen 
steelt en / of  u vermoordt. Hij is, in plaats daarvan, iemand met een hoge 
roeping en een nobele, waardige en eervolle taak te vervullen! 

 
1 Kom, loof  Yehovah, alle dienaren van Yehovah, u die nacht aan nacht in het huis 
van Yehovah staat. Psalm 134:1 
 
In de Tempel van Yehovah werd elke avond een priester geplaatst om zijn 

gezworen plicht te vervullen om ervoor te zorgen dat het laatste offer voor de 
huidige dag volledig werd geconsumeerd. Hij moest ook het vuur op het altaar 
bewaken tot waar het de hele nacht continu brandend werd gehouden om klaar 
te zijn voor het offer van de volgende ochtend. Het was niet de bedoeling dat 
het vuur ooit gedoofd zou worden om welke reden dan ook. 
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Soms werd de dienstdoende priester halverwege de nacht moe en slaperig. 
Maar als het laatste offer werd verbruikt en de vlammen nog helder brandden, 
zou hij een moment rust kunnen nemen terwijl hij wacht om het vuur aan te 
wakkeren. Gedurende de nacht tot het aanbreken van de dag, werd hij 
herhaaldelijk zo nu en dan wakker om het vuur te stoken door hout toe te 
voegen en de vlammen aan te wakkeren voordat hij weer in slaap viel. 

 

Helaas was het voor een dienstdoende priester heel goed mogelijk om 
volledig in slaap te vallen en zijn verantwoordelijkheden om het vuur brandend 
te houden niet te vervullen. Als gevolg hiervan kon het vuur naar verwachting 
doven. 

 
Hier is dan waar het idioom als een dief  in de nacht om de hoek komt kijken. 
Soms, tijdens de nachtwacht, ging de Hogepriester heel rustig de Tempel 
binnen als een dief om na te gaan en ervoor te zorgen dat de dienstdoende 
priester zijn nachtelijke plichten vervulde. Hij kan worden vergezeld 
door zijn trouwe assistent. 

 

Eerst zouden 
de Hogepriester 
en zijn assistent 
het vuur contro-
leren om te zien of  
de vlammen nog 
brandden. Indien 
nodig zouden ze 
het vuur stoken, 
wat hout toe-
voegen en de 
vlammen aanwak-
keren. 

 
Als de priester die dienst had moeten slapen, zou de hogepriester een 

kooltje van het vuur nemen en zachtjes naar de slapende priester sluipen. Hij 
zou dan de brandende kool op het kleed van de slapende priester plaatsen. 

 
Als zijn kleren in brand stonden, werd de priester wakker. Hij zou geen 

andere keus hebben dan ze uit te trekken en naar huis te rennen, naakt en 
beschaamd. Eén ding is zeker, hij zou nooit meer in slaap vallen tijdens zijn 
dienst. 
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Deze witte priesterlijke kleding was gemaakt van 100% katoen. Als ze vuil 
waren, werden ze in reepjes gescheurd en gebruikt als lonten voor de menora 
of  doeken voor baby's. 

 
Maar, om terug te komen op de kwestie die aan de orde is, de “dief  in de 

nacht”, komt de Hogepriester om te bepalen of  de dienstdoende priester zijn 
verantwoordelijkheden trouw uitvoert en zijn werk naar behoren doet. 
Degenen die slapen worden gestraft, maar degenen die de wacht houden, 
wakker blijven en waakzaam blijven, worden beloond. 

 
15 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. Openbaring 
16:15 
 
Degenen onder ons die De Geboden, de Sabbatten, de Heilige Dagen, de 

Sabbatsjaren en de Jubelcycli houden, zijn allemaal kinderen van het licht en 
van de dag. We horen niet bij de duisternis of  bij de nacht. Maar laten we in het 
licht leven, alert blijven, op onze hoede zijn en nuchter blijven. Laten we de 
volledige wapenrusting van geloof, waarheid en liefde aandoen, terwijl we - als 
onze helm - de hoop op onze redding dragen. Laten we niet zoals de anderen 
in slaap vallen in het licht. 

 
Wanneer onze Hogepriester komt als een dief  in de nacht, zullen we 

klaar zijn om Hem te ontmoeten. Onze oliekolven moeten vol zijn en klaar om 
de lonten van onze lichten in te korten. We zullen aan deze verplichting 
voldoen, simpelweg omdat we de Heilige Dagen houden en ervan leren. 
Degenen die de Sabbatten of  Heilige Dagen niet houden - zoals de vijf  dwaze 
maagden – zullen er niet klaar voor zijn en zullen niet waken. In tegenstelling tot 
de bovengenoemde vijf, zullen de vlam en ijver in ons hart fel branden, maar 
onze witte priesterlijke kleding zal niet worden verbrand! We zullen op geen 
enkele manier naakt of  beschaamd zijn! 

 
Onze Messias komt eraan wanneer de Duisternis zal regeren. De meesten 

zullen slapen en moeten voldoende hoeveelheden olie hebben - Heilige Geest 
- om deze tijd van duisternis te overleven en klaar te zijn wanneer Hij komt. 

 
Laten we tot slot een waarschuwing voor de lauwe kerk in Laodicea nader 

bekijken: 
 
14 “En schrijf  aan de engel van de gemeente in Laodicea: ‘Dit zegt de Amen, de 
getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 15 “Ik ken uw werken, 
en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of  heet! 16 Maar omdat 
u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want 
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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 3:14-18 
 
19 “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf  Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 
20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 
zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 21 
Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen 
heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22 Wie oren heeft, laat hij horen 
wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Openbaring 3:19-22 
 
Yehshua, onze Hogepriester, komt terug op het Bazuinenfeest. Degenen 

onder u die de Heilige Dagen niet willen waken, bewaken, observeren of  
proberen de Heilige Dagen te begrijpen, zullen in brand staan en naakt door de 
straten rennen omdat u weigerde de Heilige Dagen van Leviticus 23 en 25 te 
houden en ernstig te gedenken. Vanwege deze zonde zult u de tijden waarin wij 
ons nu bevinden niet weten, noch de dag of  het uur waarop de Messias zal 
komen. Niet tenzij u zorgvuldig nadenkt over uw wegen en u bekeert. 

 
Adam en Eva ontdekten ook dat ze naakt waren omdat ze de verkeerde 

boom hebben gekozen. Ook zij werden uit de Hof  (van Eden) gegooid. 
Wanneer onze Hogepriester komt als de dief  in de nacht, wordt je dan naakt 
gevonden en buitengesloten van het Koninkrijk omdat je weigerde de 
Sabbatten te bewaken en er niet in geslaagd bent je ze ernstig te herinneren en 
te leren van de mysteries en waarheden die ze openbaarden? 

 
12 “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals 
zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste 
en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben 
op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 
Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, 
de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.” Openbaring 22:12-15 
 
Ik zal dit gedeelte afsluiten met enkele passages uit het Boek Ezechiël om 

over na te denken en over te mediteren. 
 
12 “Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, 
zodat zij zouden weten dat Ik Yehovah ben Die hen heiligt. 13 Maar in de woestijn 
werd het huis van Israël Mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen en 
verwierpen Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven. Verder ontheiligden 
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zij Mijn sabbatten zeer, zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen in de woestijn 
zou uitstorten door een einde aan hen te maken.” Ezechiël 20:12-13 
 
16 “...omdat zij Mijn bepalingen verworpen hadden, niet in Mijn verordeningen waren 
gegaan en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, want hun hart ging hun stinkgoden 
achterna.” Ezechiël 20:16 
 
20 “Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet 
dat Ik, Yehovah, uw God ben. 21 Maar die kinderen waren Mij ook ongehoorzaam. 
Zij gingen niet in Mijn verordeningen, en Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal 
erdoor leven – voerden zij niet nauwlettend uit. Zij ontheiligden Mijn sabbatten, zodat 
Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten door in de woestijn Mijn toorn 
tegen hen ten uitvoer te brengen.” Ezechiël 20:20-21 
 
24 “...omdat zij Mijn bepalingen niet uitgevoerd hadden, Mijn verordeningen 
verworpen hadden en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, zodat hun ogen de stinkgoden 
van hun vaderen volgden.” Ezechiël 20:24 
 
8 “De voor Mij geheiligde gaven hebt u veracht en Mijn sabbatten hebt u ontheiligd.” 
Ezechiël 22:8 
 
26 “Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij hebben de aan Mij geheiligde 
gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het 
verschil tussen onrein en rein hebben zij niet duidelijk gemaakt. Zij hebben hun ogen 
gesloten voor Mijn sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd.” Ezechiël 22:26 
 
38 “Bovendien hebben zij Mij dit aangedaan: zij hebben Mijn heiligdom op die dag 
verontreinigd en Mijn Sabbatten ontheiligd.” Ezechiël 23:38 
 

Als Yehovah Israël, Zijn Eerstgeborene, uit het land heeft geschopt dat Hij hun 
heeft gegeven voor het niet houden van de Sabbatten - waaronder de Heilige 
Dagen en Sabbatsjaren - denk je dan echt dat het verstandig is van jouw kant 
dat jij ze ook negeert? 
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Hoofdstuk 18 | Wanneer Was Yehshua Geboren? 
 

Moeten we verjaardagen vieren? 
 
Vaak wordt me gevraagd of  het goed is om een verjaardag te vieren. 

Zoveel mensen willen niets te maken hebben met de dag dat iemand is geboren. 
Ze associëren het met een kwaadaardig of  heidens ding. Maar klopt dat? 

 
Yom Teruah, de Dag van het Roepen, gaat over de dag dat de Messias 

werd geboren en het is de aankondiging dat Hij is aangekomen. Stop en vraag 
jezelf  af  of  Yehovah de Messias echt op elke andere dag zou sturen? Het 
antwoord is een volmondig “nee”. Zoals je zojuist hebt gelezen, vinden er op 
veel van de Heilige Dagen een of  meer betekenisvolle gebeurtenissen plaats. 

 
Die gebeurtenissen en die dingen die Yehovah doet, worden altijd gedaan 

op de Heilige Dagen. 
 

• Pesach: De Dag dat Yehshua werd gedood. 

• De Dagen van Ongezuurde Broden: Het verwijderen van zonde uit 
ons leven. 

• Wave Sheaf  Day: De Dag dat Yehshua Opging naar de hemel als het 
beweegoffer en nam de heiligen met Hem mee die op dit moment weer 
tot leven werden gewekt. 

• Pinksterzondag: De Dag dat de wet werd gegeven op de berg Sinaï en 
dezelfde dag werd de Heilige Geest gegeven in het boek Handelingen. 

• Het Feest van de Bazuinen (Jom Teruah): De Dag waarop Yehshua als 
kind kwam - Zijn Verjaardag. 

• De Verzoendag: de dag dat Satan is opgesloten. 

• Het Loofhuttenfeest: Het Bruiloftsfeest van de Bruid met Yehovah, de 
Koning. 

• Het Feest van de 8e Dag: De Dag van het Oordeel. 

 
Yom Teruah is de dag waarop de Messias werd geboren en is ook de dag 

waarop Hij zal komen aan het einde van het 6e millennium en opnieuw, aan het 
einde van het 7e millennium net voordat de 8e begint. 

 
Christenen vieren zijn geboorte op 25 december of  Kerstmis, maar missen 

de betekenis van de werkelijke dag volledig. Yom Teruah is de geboorte van 
Yehshua. Ik ga die verzen bespreken die leiden tot die zeer belangrijke tijd dat 
de engelen hun sjofars bliezen om het aan te kondigen. De dag van Blazen. 
Hmmm. 
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Heb je ooit die kleine feesttoeters geblazen op iemands verjaardag? Je doet 
precies wat Yehovah beval te doen toen Yehshua werd geboren. Deze dag - 
bekend als het blazen op de Trompetten of  de Dag van het Juichen van 
Vreugde - wordt in het Evangelie van Lukas opgetekend als dat de 
Engelen God prezen bij Zijn geboorte. Yehovah zette een speciale dag apart 
voor de dag waarop Zijn Zoon geboren zou worden. 

 
10 En de engel zei tegen hen: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de 
Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u 
het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.” 
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God 
loofde en zei:14 “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen 
een welbehagen.” Lukas 2:10-14 
 
Laten we het verhaal van de geboorte van de Messias opnieuw bekijken 

om een beter begrip te krijgen. 
 
1 Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die 
onder ons volkomen zekerheid hebben, 2 zoals zij die van het begin af  ooggetuigen en 
dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, 3 heeft het ook mij 
goedgedacht, na alles van voren af  aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend 
voor u te beschrijven, hooggeachte Theofilus, 4 opdat u de zekerheid kent van de dingen 
waarin u onderwezen bent. 5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er 
een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw 
behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. Lukas 1:1-5 
 
Velen gebruiken het Dienstwerk van Abia om over de geboorte van de 

Messias te onderwijzen. Laten we er kort naar kijken. 
 

Het Ambt van Abia15 
 

Hoevelen van u hebben van het Ambt van Abia gehoord? Wist je dat dit 
een van de weinige manieren is om de geboorte van Yehshua in de Bijbel 
nauwkeurig vast te stellen? 95% van de Amerikanen viert de geboorte van 
Christus dit jaar, dus ik dacht dat sommigen geïnteresseerd zouden kunnen zijn 
in het Bijbelse geval voor de timing van de geboorte van Yehshua, onze Messias. 

 

De meesten zijn bekend met het verhaal van de geboorte van Christus uit 
Lukas 2. Maar het is eigenlijk Lukas 1 die de middelen verschaft waarmee de 

 
15 http://www.the13thenumeration.com/Blog13/2012/11/02/the-course-of-abija/ 
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timing van de geboorte van Yehshua het beste kan worden bepaald. In Lukas 1 
hebben we het verhaal van Zacharias, de priester en zijn vrouw, Elizabeth. 
Zacharias en Elizabeth waren aardig op leeftijd en zonder kinderen. Zoals in 
Lukas 1 wordt verteld, verrichtte Zacharias zijn plicht in de Tempel toen een 
bode engel verscheen en op de hoogte werd gebracht van het feit dat ze een 
zoon zouden krijgen en hem Johannes zouden noemen. Onnodig te zeggen dat 
Zacharias enigszins ongelovig was, gezien hun respectieve leeftijden. Als straf  
voor zijn ongeloof, maar ook, als bewijs van zijn boodschap, maakte de engel 
Zacharias niet in staat om te spreken tot de dag dat de boodschap werd vervuld. 

 
De passage gaat dan verder met te zeggen dat Elizabeth zwanger werd 

nadat de Tempeldienst van Zacharias was afgelopen. Zes maanden later werd 
Maria - de moeder van Yehshua - zwanger. Zacharias verrichtte vervolgens 
opnieuw zijn priesterlijke dienst tijdens het Ambt van Abia, die viel tijdens het 
laatste deel van de 4e maand. Vanuit dit verslag is het eenvoudig om de algemene 
tijd van de geboorte van Yehshua te bepalen. Onderstaande tabel geeft de 
priesterlijke functies met betrekking tot de opvattingen van Elizabeth en Maria. 

 
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. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” 
Lukas 1:35-37 
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Bekijk deze grafiek opnieuw met verwijzing naar de 7e maand toen 
Yehshua geboren zou worden. Volgens de grafiek - en gezien het idee dat het 
accuraat is - hebben ze Yehshua te vroeg geboren laten worden in de 2e week 
van de 7e maand, en niet aan het einde van de negen maanden die nodig zijn 
voor een normale, gezonde zwangerschap. 

 
Wat de meeste mensen nooit realiseren, is Adar Bet. Adar Bet is de 13e 

maand op de kalender. Adar Bet wordt ongeveer elke drie jaar toegevoegd om 
de Heilige Dagen zo goed mogelijk te laten plaatsvinden in overeenstemming 
met hun eigen seizoenen. Met andere woorden, een Schrikkeljaar. Is het 
mogelijk om een Schrikkeljaar te hebben in deze diensten van de priesterlijke 
taken? Jazeker. Was het jaar dat Yehshua geboren werd een Schrikkeljaar? U 
kunt voor deze berekening de huidige Hebreeuwse kalender niet gebruiken, 
aangezien deze nog niet was ingesteld. Deze kalender trad pas in de 12e eeuw 
n.Chr. in werking. 

 
Helaas hebben we geen echte manier om er zeker van te zijn of  er een 

Schrikkeljaar was geweest in het jaar van Yehshua's geboorte, of  niet. Maar 
laten we de grafiek hierboven nog eens bekijken. Yehshua werd geboren aan 
het einde van de 9e maand. Dat wil zeggen, niet aan het begin ervan, en niet na 
8½ maand op Soekot. Hij werd geboren na negen volledige maanden. Wanneer 
Adar Bet wordt toegevoegd na de maand Adar, komt de geboorte van Yehshua 
aan het einde van de 9e maand, op de 1e dag van de 7e maand. Dit is de 1e van 
Tishrei of  Yom Teruah, het Bazuinenfeest. Het feest dat bekend staat als De 
Dag & Uur Dat Niemand Weet. Net zoals niemand de dag en het uur weet waarop 
een kind wordt geboren. Je weet dat de tijd dichtbij is, maar je weet gewoon niet 
welke dag en dan beginnen plotseling de weeën onverwacht. 

 
De bevalling vindt meestal plaats 16 ongeveer 38 weken na de conceptie; bij vrouwen 
met een menstruatiecyclus van vier weken is dit ongeveer 40 weken vanaf  het begin van 
de laatste normale menstruatie periode(LNMP). 
 
Als je de weken meetelt vanaf  de week dat Maria zwanger werd, dan kun 

je zien dat er aan het einde van de maand Tishrei nog maar 36 weken zijn 
verstreken. En toch bevalt ze na 38 weken. Laten we nu één Adar-Bet of  een 
Schrikkelmaand toevoegen. Maar onthoud, zelfs nadat je dat hebt gedaan, is er 
nog iets dat iedereen nog steeds mist. Elisabeth was in haar 6e maand. Het was 
nog steeds de 6e maand - en niet het begin van de 7e - zoals de grafiek laat zien 
en de meeste mensen beginnen vanaf  dat punt te tellen. 

 

 
16 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwangerschap 



100 
 

Je hebt in die 6e maand vier weken de tijd om mee te werken. Maria krijgt 
dit nieuws te horen gedurende de 6e maand. Na dit nieuws vertrekt ze haastig 
om Elisabeth op te zoeken en tegen de tijd dat ze daar aankomt, is Maria al 
zwanger. Dit alles gebeurt tijdens de 6e maand. Dus, was het de 1e, 2e of  3e 
week? Je gaat het zelf  bewijzen. 

 
Laten we nu de weken tellen vanaf  het begin van de 6e maand van 

Elizabet’s zwangerschap. 
 

• Tevet, de 10e maand: 4 weken 

• Shivat, de 11e maand: 8 weken 

• Adar 1, de 12e maand: 12 weken 

• Adar 2, de 13e maand: 16 weken 

• Nisan, de 1e maand: 20 weken 

• Iyar, de 2e maand: 24 weken 

• Sivan, de 3e maand: 28 weken 

• Tammuz, de 4e maand: 32 weken 

• Av, de 5e maand: 36 weken 

• Elul, de 6e maand: 40 weken 

 
We kunnen dan aannemen dat de 6e maand voor de helft voorbij was en 

dat Maria in het midden van de 6e maand zwanger werd. 38 weken later brengt 
u naar het einde van de maand Elul en de geboorte van Yehshua op 1 Tishrei, 
het Bazuinenfeest. Zoals we al citeerden, zei onze bron hierboven dat het 38 
weken na de conceptie zou zijn. 

 
Het volstaat te zeggen dat we weten dat Yehshua zeker niet op 25 december 

is geboren. En we weten nu ook dat Hij niet werd geboren tijdens Soekot, het 
Loofhuttenfeest. 

 
6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle 
geboden en verordeningen van de Heere. 7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet 
onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren. 8 Terwijl hij het priesterambt 
bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het 9 dat hij, 
volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel 
van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. 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. 12 
En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. 13 Maar 
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de engel zei tegen hem: “Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en 
uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. 14 
En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte 
verblijden, 15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterkedrank 
zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af  met de Heilige Geest vervuld 
worden.” Lukas 1:6-15 
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Hoofdstuk 19 | Het Feest Van Het Roepen 
 
Kijk naar wat Yehshua zei over Johannes, de Doper: 

 
7 Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: “Waar 
bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer 
bewogen wordt? 8 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare 
kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de 
koningen. 9 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg 
u, ‘zelfs naar veel meer dan een profeet.’ 10 Want hij is het over wie geschreven staat: 
‘Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal 
maken.’ 11 Voorwaar, Ik zeg u: ‘Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand 
opgestaan die groter is dan Johannes de Doper’; maar wie de minste is in het Koninkrijk 
der hemelen, is groter dan hij. 12 En van de dagen van Johannes de Doper af  tot nu 
toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. 
13 Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. 14 En als u 
het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou. 15 Wie oren heeft om te horen, laat hij 
horen.” Mattheüs 11:7-15 
 
16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. 17 En hij zal 
voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te 
bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de 
rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. 18 En Zacharias 
zei tegen de engel: “Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd 
gekomen.” 19 En de engel antwoordde en zei tegen hem: “Ik ben Gabriël, die voor God 
sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. 20 En 
zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, 
omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd.” 
Lukas 1:16-20 
 
Vergelijk de twijfel van Zacharias met de woorden van Maria toen de engel 

haar begroette. Een schril contrast en een waarschuwing voor ons. 
 
20 En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd 
zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. 21 
En het volk stond te wachten op Zacharias; en ze waren verwonderd dat hij zo lang in 
de tempel bleef. 22 Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij 
begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef  
stom. 23 En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij 
naar zijn huis ging; 24 en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij 
verborg zich vijf  maanden en zei: 25 “Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen 
waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.” 
Lukas 1:21-25 
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Merk op dat Zacharias Elizabet pas bekende “nadat” hij zijn tijd in de 
Tempel had voltooid. En dan staat er in het volgende vers, “IN” de 6e maand. 

 
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 
Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Lukas 1:26 
 
Hij zal “Yah met ons” heten. “God met ons.” “Yehovah, Yehovah is 

Redding - Yehshua.” 
 
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. 37 Want geen ding 
zal bij God onmogelijk zijn. 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met 
mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 39 In die 
dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, 40 
en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. Lukas 1:36-40 
 
41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong 
in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 42 en zij riep met luide 
stem en zei: “Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. 
43 En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe 
komt? 44 Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje 
van vreugde op in mijn buik. 45 Luk. 11:28En zalig is zij die geloofd heeft, want wat 
haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.” Lukas 1:41-45 
 
46 En Maria zei: “Mijn ziel maakt de Heere groot, 47 en mijn geest verheugt zich 
in God, mijn Zaligmaker, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van 
Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49 want 
Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50 En 
Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. 51 Hij heeft 
een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de 
gedachten van hun hart, uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten 
en nederigen heeft Hij verhoogd. 53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en 
rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. 54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, 
Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 55 zoals Hij gesproken heeft 
tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.”  
Lukas 1:46-55 
 
56 En Maria bleef  ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. 
57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. 58 
En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid 
bewezen had, en verheugden zich met haar 59 En het gebeurde op de achtste dag dat 
zij kwamen om het kind te besnijden en ze noemden het Zacharias, naar de naam van 
zijn vader, 60 maar zijn moeder antwoordde en zei: “Nee, maar  hij zal Johannes 
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heten!” 61 En ze zeiden tegen haar: “Er is niemand in uw familie die die naam 
draagt,” 62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. 
63 En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef  hij de woorden: Johannes 
is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. 64 En onmiddellijk werd zijn mond 
geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en loofde God. Lukas 1:56-64 
 
65 En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel het bergland van 
Judea werd veel over al deze dingen gesproken. 66 En allen die het hoorden, namen het 
ter harte en zeiden: “Wat zal er toch van dit kind worden?” En de hand van de Heere 
was met hem. 67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en 
profeteerde: 68 “Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn 
volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69 En Hij heeft een hoorn van 
zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, 70 zoals Hij gesproken 
had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, 71 
namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 
72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig 
verbond, 73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, 
74 dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, 
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. 76 En jij, kind, 
zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht 
van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te maken, 77 en om Zijn volk kennis van 
de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, 78 door de innige gevoelens van 
barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien 
heeft, 79 om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de 
dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. 80 Het kind groeide op en 
werd gesterkt in de geest, en het verbleef  in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning 
aan Israël.” Lukas 1:65-80 

 
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel 
de wereld ingeschreven moest worden. 2 (Deze eerste inschrijving vond plaats toen 
Cyrenius over Syrië stadhouder was.) 3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te 
worden, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef  ging op weg, van Galilea uit de stad 
Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het 
huis en het geslacht van David was, 5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn 
ondertrouwde vrouw, die zwanger was. 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. 8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het 
open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. Lukas 2:1-8 
 
Na Soekot (Loofhuttenfeest) verandert het weer en wordt het regenachtig 

en koud. Niemand is op dit moment in de velden. Maar regen of  zonneschijn, 
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iedereen is bereid om de elementen te dragen tot het einde van Soekot. Het 
Bazuinenfeest vindt plaats 15 dagen voor Soekot. 

 
9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen 
hen en zij werden zeer bevreesd. 10 En de engel zei tegen hen: “Wees niet bevreesd, 
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk 
dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de 
Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe.” 13 En plotseling was er bij de engel een menigte 
van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 “Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 2:9-14 
 
Het Feest van Roepen. Hier is het en niemand ziet het. De aankondiging 

van de Aankomst van de Messias. Het Feest van Roepen. 
 
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de 
herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat 
er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 16 En zij gingen met haast en 
vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. 17 Toen zij Het gezien 
hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 
En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd 
werd. 19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En 
de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord 
en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 21 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 2:15-21 
 
Alle mannen behoren op de 8e dag na hun geboorte besneden te worden. 

Maar lezen en begrijpen mensen echt wat hier wordt gezegd? Als ze dat zouden 
doen, zouden ze niet beweren dat Yehshua werd geboren met Soekot en 
besneden op de 8e Dag van het Feest. Lees wat er in het Boek Leviticus staat. 

 
2 Spreek tot de Israëlieten en zeg: “Wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een 
jongetje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens 
de dagen van afzondering als zij ongesteld is. 3 En op de achtste dag moet het vlees van 
zijn voorhuid besneden worden. 4 Vervolgens moet zij drieëndertig dagen blijven in het 
bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is, mag zij aanraken, en zij mag niet naar 
het heiligdom komen, totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn.”  
Leviticus 12:2-4 
 
Het woord “Heiligdom” is de Tempel en Maria zou daarin niet zijn 

binnengekomen, in haar onreinheid. Dus, het was pas 40 dagen (7 + 33) na de 
geboorte van Yehshua dat ze hem voor de Hogepriester van de Tempel 
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brachten, zoals we lezen in vers 22. Vanaf  Zijn geboorte, tot 40 dagen daarna, 
verbleven zij in Bethlehem. 

 
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.” Lukas 
2:22-24 
 
25 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man 
was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige 
Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige 
Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 
En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus 
binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het 
in zijn armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in 
vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U 
bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om 
Uw volk Israël te verheerlijken. 33 En Jozef  en Zijn moeder verwonderden zich over 
wat er over Hem gezegd werd. 34 En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn 
moeder: “Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een 
teken dat tegengesproken zal worden 35 – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan 
– opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.” Lukas 2:25-35 
 
36 Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij 
was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man 
geleefd. 37 En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet 
verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. 38 En zij kwam er op dat 
moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de 
verlossing in Jeruzalem verwachtten. Lukas 2:36-38 
 
39 En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de Wet van de Heere gedaan moest 
worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. 40 En het Kind 
groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van 
God was op Hem. 41 En Zijn ouders reisden elk jaar voor het Feest van het Pascha 
naar Jeruzalem. 42 En toen Hij twaalf  jaar was en zij naar de gewoonte van het Feest 
naar Jeruzalem gegaan waren, 43 en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef  
het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef  en Zijn 
moeder het wisten. 44 Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, 
gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder 
de bekenden. 45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en 
zochten Hem daar. 46 En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, 
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terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. 
47 Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden. 48 En 
toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: “Kind, 
waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.” 
49 En Hij zei tegen hen: “Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn 
in de dingen van Mijn Vader?” 50 En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen 
sprak. 51 En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. 
En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. 52 En Jezus nam toe in wijsheid 
en in grootte en in genade bij God en de mensen. Lukas 2:39-52 
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Hoofdstuk 20 | Het Sterrenbeeld Maagd 
 
Over het moment waarop de nieuwe maand gaat beginnen, wordt al 

eeuwenlang intensief  gedebatteerd en beide partijen hebben overtuigende 
argumenten en bewijzen aangedragen om de oppositie te winnen. Nog 
verwarrender is dat het de Bijbel is die beide partijen gebruiken en het kan niets 
anders dan verwarring zijn voor degenen die niet bijzonder bedreven zijn in het 
onderzoeken van de Schriften. Uiteindelijk wordt de gemiddelde volgeling van 
Messias gedwongen toe te geven dat ze het gewoon niet weten. Of, ze zeggen 
dat wanneer de Messias terugkeert, Hij dan pas alles zal oplossen en dan zullen 
we doen wat Hij zegt. Een passage die ze gebruiken om dit argument te 
ondersteunen is als volgt: 

 
34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen 
door te zeggen: ‘Ken Yehovah, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf  hun kleinste 
tot hun grootste toe, spreekt Yehovah. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan 
hun zonde niet meer denken.” Jeremia 31:34  
 
Maar dat is een copout. Het laat zien dat ze te lui zijn om daadwerkelijk 

het aanvullende onderzoek te doen dat nodig is om de waarheid te ontdekken 
en die waarheid vervolgens te volgen en eraan te gehoorzamen. 

 
Ik was ook ooit een van deze verwarde volgers. Ik had geen idee. En ik 

had ook geen idee hoe ik de zaak moest onderzoeken. Ik wilde de waarheid 
weten en in alle zekerheid weten hoe niet misleid te worden. Het kostte me 
maanden om tot een conclusie te komen die mijn gewicht in de weg stond. 
Maar zelfs daar, achteraf  gezien 20/20, kan ik nu duidelijk zien hoe die 
conclusies op zijn best waren gebaseerd op beperkt bewijs. 

 
Maar de betreffende conclusie in deze context is die waar ik me sinds 2005 

aan heb gehouden. Heb ik gelijk met betrekking tot deze denkwijze? Ik ben niet 
zo geneigd om aan te nemen dat ik altijd gelijk heb. Daarom ben ik constant op 
zoek naar versterking om een back-up te maken van elke positie die ik bekleed, 
of  om mijn positie te veranderen wanneer ik zie wanneer ik verkeerd zit. Om 
toe te geven dat ik ongelijk heb, is soms erg moeilijk voor mij en wordt bijna 
altijd geconfronteerd met weerstand van mijn kant - soms zelfs zeer sterk. 

 
Zoals velen van u in het verleden deden of  nog steeds doen - toen we voor 

het eerst over de Heilige Dagen begonnen te leren - volgden we allemaal de 
Hebreeuwse Kalender om te leren wanneer de Heilige Dagen in een bepaald 
jaar vielen. In het kader van deze kwestie werd ik in het jaar 2004-2005 sterk 
uitgedaagd. Als resultaat kwam ik tot de conclusie dat ik de Waargenomen 
Nieuwe Maan of  de Toenemende Maan zou moeten houden en niet de 
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Conjunctiemaan met betrekking tot het inluiden en verkondigen van het begin 
van een bepaalde maand. 

 
Ik heb mijn overtuiging gebaseerd op het bewijs dat men niet kan weten 

wanneer de Messias zal terugkeren, ondanks het feit dat ik geloof  dat Hij zal 
terugkeren op het Bazuinenfeest. Na 22 jaar de Heilige Dagen te hebben 
gehouden (sinds 1982), leerde ik de betekenis van elk van de Heilige Dagen 
kennen. Het Bazuinenfeest is de enige Heilige Dag die ons leert wanneer Hij 
zal terugkeren. De tekst die volgt in het Evangelie van Mattheüs is alleen logisch 
wanneer je de Wassende Maan gebruikt om de maand te beginnen - wat je zeker 
moet doen om de Sabbat van het Feest Van De Bazuinen op het juiste moment 
vast te kunnen stellen. 

 
36 “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel 
niet, maar alleen aan Mijn Vader.” Mattheüs 24:36 
 
En toch hebben we kalenders in ons bezit die ons precies laten weten 

wanneer het Bazuinenfeest vele jaren van tevoren is. Dus we weten het, en 
toch ,beweert Mattheüs 24:36 dat we het onmogelijk kunnen weten. Dus 
hieruit concludeerde ik dat we door het gebruik van een Nieuwe Waarneembare 
Maan - die niet bekend kan zijn totdat deze daadwerkelijk in Jeruzalem wordt 
gezien op de dag dat het verschijnt – dat we de Waarneembare Maan-methode 
moeten gebruiken om de nieuwe maand voor elke maand kunnen vaststellen. 
Het was eenvoudig en volkomen logisch voor mij. 

 
Maar hoe bewijzen we dit kwalitatief  door verantwoord en hermeneutisch 

de Schrift te gebruiken om dit te doen - zoals een bekwame arbeider? 
 
Ik wil nu doorgaan om u de nodige bewijzen aan te bieden die u 

onomstotelijk zullen bewijzen welke manier de juiste manier is om de Nieuwe 
Maan te bepalen en dus het begin van een bepaald Nieuwjaar en - als u dat 
eenmaal hebt gedaan - u goed toe te rusten in uw vermogen om te bepalen 
wanneer elk van de Heilige Dagen zal vallen. Het is belangrijk om de Sabbat op 
de 7e dag te houden. Zaterdag. Het is ook net zo belangrijk om de andere Heilige 
Dagen - De Hoge Heilige Dagen of  jaarlijkse Sabbatten - te houden op de juiste 
dagen die ons worden opgedragen ze te houden en niet wanneer we maar willen 
of  er zin in hebben. Het is niet onze keuze wanneer ze zouden moeten zijn. 
Het is de keuze van onze hemelse Vader en die van Hem alleen. Onze keuze is 
altijd een kwestie van het al dan niet gehoorzamen. 
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Dus, Wat IS Dit Bewijs? 
 
Toen ik voor het eerst het boek van Ernest Martin las over de geboorte 

van Yehshua, was en word ik nog steeds overweldigd door de dingen die ik 
ontdekte. In zijn boek The Star That Astonished the World stelt Mr. Martin voor 
ons, via astronomie, precies de dag en zelfs het uur vast waarop onze Messias 
werd geboren - waarvan ik dacht dat het 100% onmogelijk was totdat ik zijn 
boek las en kon zien hoe hij tot de conclusies kwam die hij deed. U kunt een 
exemplaar verkrijgen op: http://www.askelm.com/.17 Terwijl hij zijn punten 
bewijst, raakt hij het onderwerp van de Nieuwe Maan aan, niet om een ruzie te 
beginnen over wanneer het was - of  het nu gaat om Conjunctie of  
Waarneembaar - maar om ons de waarheid te illustreren achter een profetie die 
we allemaal zijn redelijk bekend mee. Ik vermoed zelfs dat we allemaal de 
meeste, zo niet alle profetieën met betrekking tot de geboorte van de Messias 
goed kennen. 

 
Dat gezegd hebbende, ik zal niet degene zijn die je vertelt welke methode 

om de Nieuwe Maan te bepalen correct is. U moet zelf  beslissen welke methode 
de juiste is. Ik zal je gewoon laten zien wat Mr. Martin me heeft laten zien. Toen 
ik eenmaal de volledige betekenis van wat hij zei begreep, werd alle verwarring 
over de vraag of  het berekend moest worden volgens de Conjunctie Methode 
of  de Waargenomen Methode, ten ruste gelegd. 

 
In de Evangeliën van Matteüs en Markus wordt ons verteld over de geboorte 

van de Messias. Wist je dat het ook in het Boek Openbaring is opgetekend? 
 
Maar laat me je eerst citeren wat er staat geschreven in het boek van E. 

Raymond Capt, The Glory Of  the Stars. Dit is ook een uitstekend “must have” 
boek om aan je bibliotheek toe te voegen. 

 
1 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf  verkondigt het werk van Zijn handen. 2 Dag 
op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. 3 Geen spreken is er, geen 
woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. 4 Hun richtlijn gaat uit over heel de 
aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet 
voor de zon. Psalm 19:1-4 
 
14 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 tekenen, en tot aanduiding van vaste 
tijden en van dagen en jaren! 15 En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf  om 
licht te geven op de aarde!” En het was zo. 16 En God maakte de twee grote lichten: 
het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en 

 
17 http://www.askelm.com 
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ook de sterren. 17 En God plaatste ze aan het hemelgewelf  om licht te geven op de 
aarde, 18 om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht 
en de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Toen was het avond geweest en het 
was morgen geweest: de vierde dag. Genesis 1:14-19 
 
31 “Kunt u de banden  van het Zevengesternte vastbinden, of  de ketenen van de Orion 
losmaken? 32 Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en kunt u 
de Wagen met zijn kinderen leiden? 33 Kent u de verordeningen van de hemel, of  kunt 
u op aarde zijn beleid bepalen?” Job 38:31-33 
 
25 “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of  aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 
26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het 
Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote 
vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.” Jesaja 40:25-26 
 
4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. Psalm 147:4 
 
De sterren werden daar door Yehovah geplaatst en elk werd door Hem 

genoemd. Het is opmerkelijk dat ze in elke taal over de hele wereld dezelfde 
namen hebben gekregen. Hoewel ze anders worden uitgesproken, betekenen 
ze in elke taal hetzelfde. De sterrenbeelden werden genoemd door Adam, Seth 
en Henoch en werden vervolgens via Noach aan ons doorgegeven. Ze werden 
door Yehovah elke avond gegeven als profetische herinneringen aan de dingen 
die nog moeten komen en die tegenwoordig in elke taal over de hele wereld 
kunnen worden gelezen. 

 

Hoofdstuk Één - Constellatie van Maagd (de Maagd) 18 
 
Maagd wordt afgebeeld als een vrouw met een tak in haar rechterhand en enkele 
korenaren (Gerst) in haar linkerhand. De naam van dit teken in het Hebreeuws is 
“Bethulah”, wat “een maagd” betekent. In het Arabisch “Adara” de “zuivere maagd”: 
in het Grieks “Parthenos”, “het meisje van maagdelijke zuiverheid”. Alle tradities, 
namen en mythologieën, verbonden met dit teken, erkennen en benadrukken de 
maagdelijkheid van de vrouwen. 
 
In de Dierenriem van Denderah, in Egypte, wordt Maagd ook afgebeeld met een tak 
in haar hand. Voor de Egyptenaren werd de vrouw voorgesteld als Isis, de vrouw van 
Osiris en heette ze “Aspolia”, wat “korenaren” of  “het zaad” betekent. De Grieken, 
die evenmin op de hoogte waren van de Goddelijke oorsprong en de leer van dit teken, 
stelden Maagd voor als “Ceres” met Korenaren in haar hand. 
 

 
18 The Glory Of  the Stars by Raymond Capt. Chapter 1: Constellation Virgo, p.33 



112 
 

De maïs en de tak duiden op een tweevoudig karakter van het Komende Zaad. De 
eerste komst als de vleesgeworden vervulling van Jesaja 7:14 
 
“Daarom zal de Heer Zelf  u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en 
een Zoon baren, en zal Zijn naam Immanuel noemen.” 
 
Mattheüs 1:23 “Zie, de maagd zal zwanger zijn en een Zoon baren, en zij zullen 
Zijn naam Immanuel noemen”, wat vertaald is als: “God met ons.” 
 
De heldere ster in de korenaar in haar linkerhand wordt in het Arabisch 'Al Zimach' 
genoemd, wat “de tak” betekent. 
 
Zacharia schrijft over deze tak in: 
 
Zacharia 3:8 Want zie, Ik breng Mijn Dienaar de TAK voort. 
 
Het is veelbetekenend dat Christus naar zichzelf  verwees als het koren, of  zaad van 
tarwe, dat moest vallen en sterven om de juiste vruchtbaarheid te bereiken. Johannes 
12: 23-24 
 
Een van de sterren in de takken wordt “Al Mureddin” genoemd, wat betekent “wie 
zal naar beneden komen?” of: “wie zal heerschappij hebben?” 
 
Psalmen 72:8 zegt: “Hij zal ook heersen van zee tot zee.” 
 
De ster is ook bekend onder het Chaldee-woord “Vindermiatrix”, wat “de zoon” of  
“tak die komt” betekent. Een embleem van Christus, veel gebruikt door de profeten, 
was de tak, wortel, tak of  spruit van een plant. Zo zien we dat Christus wordt 
beschreven als de Staf  van de stengel van Isaï en een Tak uit zijn wortels. (Jesaja 
11:1) Hij is de tak van Gerechtigheid, de Tak van de Heer, Gods dienaar de Tak. 
(Jeremia 23:5; Jesaja 4:2; Zacharia 3:8; 6:12) 
 

Het zal moeten worden opgemerkt dat Maagd, in bredere profetische zin, “de 

Maagd, de dochter van Zion” (Jesaja 37:22) vertegenwoordigde, wat een 

andere naam is voor de natie Israël (de hele 12 stammen). In het hele Oude en 

Nieuwe Testament wordt vaak figuurlijk over Israël gesproken een vrouw: de 

“vrouw” van Yehovah; de “maagd” van Zion. (Jeremia 14:17; 18:13; Amos 

5:2; 2 Johannes 1:1) 

 
Meneer Capt gaat verder om te bewijzen dat de hele Dierenriem, in zijn 

correct geïnterpreteerde vorm, een Liefdesbrief van onze Schepper aan ons is en 
elke avond kan worden gelezen als we er de tijd voor zouden nemen. Het opent 
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de deur naar een dieper begrip van wat Hij door de eeuwen heen tegen de 
mensheid heeft gezegd. 

 
Ik heb in het verleden altijd ten onrechte aangenomen dat de Dierenriem 

van strikt heidense oorsprong is. Maar later realiseerde ik me dat het een 
boodschap van Yehovah aan ons is en werd verdraaid door heidense aanbidding 
en praktijken. Het Goede Nieuws is dat de boodschap van Yehovah niet is 
veranderd. Maar de manier waarop ons is geleerd om naar Zijn boodschap te 
kijken, is dat wel. Het werd pervers. Vergelijkbaar met de slang op de paal die 
Mozes maakte. Yehovah zei hem dat hij het moest halen, maar het waren de 
mensen in Koning Hizkia's tijd die de slang en de paal aanbaden en niet 
Yehovah. Daarom zorgde Koning Hizkia ervoor dat het werd vernietigd. 

 
Laten we nu in het Boek Openbaring lezen hoe de Apostel Johannes deze 

zelfde sterren las. 
 
1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de 
maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf  sterren. 2 En zij 
was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er 
verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven 
koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde 
het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond 
voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij 
Het gebaard zou hebben. 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle 
heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God 
en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, 
die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 
twaalfhonderdzestig dagen. Openbaring 12:1-6 
 
Als we aandachtig in de Dierenriem turen, kunnen we zien waar de Maagd 

grenst aan een ander sterrenbeeld van de slang, dat toevallig zijn kop naast de 
Maagd heeft geplaatst. Toeval? Nee, profetisch! Deze twee sterrenbeelden 
spreken tot ons over de geboorte van de Messias en hoe Koning Herodes 
probeerde Hem te laten doden zodra hij geboren was. 

 
Vervolgens hebben we een Dierenriem in de Hemel met een ook 

genoemde bewegende Maan. Zorg ervoor dat u een mentale notitie voor uzelf  
maakt, want dit is van cruciaal belang voor uw hele begrip van dingen van deze 
aard en hoe ze zich verhouden tot wat tot dusver is onthuld. We hebben het 
over de Maan in het Sterrenbeeld Maagd, op een moment in de tijd - de dag dat 
de Messias werd geboren. Die dag was het Bazuinenfeest. Dat jaar in de 
geschiedenis was het hele doel achter het boek dat de heer Martin schreef. 
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Deze Maan in Maagd was hoe hij het exacte uur en de dag bepaalde 
waarop de Messias werd geboren. Daarbij legde hij het argument vast hoe te 
beslissen welke Maan we moeten gebruiken om het begin van de maand te 
bepalen. Ironisch genoeg probeerde hij niets over de Maan te bewijzen. De 
primaire focus van zijn boek ging over de geboorte van de Messias. Ik weet niet 
zeker of  hij zich zelfs realiseerde wat hij zei toen hij het zei. Maar de bewijzen 
die in zijn boek naar voren worden gebracht, geven ons een overweldigend 
bewijs van en scheppen een precedent voor hoe we de Nieuwe Maan moeten 
bepalen. 
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Hoofdstuk 21 | De Maan Onder Haar Voeten 
 
Het Bazuinenfeest, zoals de meesten van ons weten, is op de 1e dag van 

de 7e maand. En het begin van het Bazuinenfeest of, de 1e dag van het 
Bazuinenfeest, wordt bepaald door de Nieuwe Maan. Het argument is niet of 
het Bazuinenfeest wordt gehouden of  niet, maar is in plaats daarvan welke 
Nieuwe Maan we gebruiken om de 1e dag correct te bepalen. Dat wil zeggen te 
handelen in overeenstemming met een Conjunctuur Nieuwe Maan (de donkere 
of  onzichtbare Maan die in lijn is met tussen de Aarde en de Zon waar deze 
niet zichtbaar is) of  een Waargenomen Nieuwe Maansikkel (die de eerste 
zonnestralen weerkaatst) nadat het uit conjunctie is gegaan). 

 
Ik wil voorkomen dat er iets verloren gaat in de vertaling, dus ik citeer wat 

de heer Martin letterlijk zegt, te beginnen op pagina 82 van zijn boek en 
eindigend op pagina 90. Hier is wat hij te zeggen heeft: 

 
De 19 essentiële factoren bij het interpreteren van het symbool van Openbaring 12:1-
5 is de identificatie van de vrouw. Wat duidt Johannes aan door haar te noemen? Dit 
is wat zeker is: De vrouw in de eerste drie verzen wordt weergegeven als zijnde in de 
Hemel en zowel de Zon als de Maan zijn met haar verbonden. Nadat de draak een 
derde van de sterren van de hemel heeft neergeworpen (Openbaring 12:4), wordt de 
vrouw dan op aarde gevonden (verzen 6 en 14). Maar de belangrijke factor is de geboorte 
van het man-kind en de relatie van de vrouw met de hemelse tekenen terwijl ze 
symbolisch in de hemel is (de eerste drie verzen van Openbaring 12 laten zien dat 
de Zon haar kleedt en de Maan onder haar voeten en de twaalf  sterren) op haar hoofd.) 
 
De “geboorte” van de Messias wordt geassocieerd met dit hemelse spektakel. Aangezien 
sommige bekende hemellichamen deel uitmaken van het plaatje, zou het goed kunnen 
zijn dat Johannes van plan was dat de vrouw een sterrenbeeld voorstelde dat de twee 
primaire hemellichamen doorkruisen, en dat ze deel uitmaakte van het zodiakale 
systeem dat de tekens de leiding geeft (de Twaalf  Sterren waren een “kroon” op haar 
hoofd). Bedenk dat de interpretatie van astronomische tekens het denken van de meeste 
mensen in de eerste eeuw domineerde, of  het nu Joden of  Heidenen waren. Inderdaad, 
het woord “teken” dat door de auteur van het boek Openbaring werd gebruikt om dit 
hemelse vertoon te beschrijven, was hetzelfde woord dat door de ouden werd gebruikt om 
sterrenbeelden van de dierenriem aan te duiden. [Liddell en Scott., Lexicon, 1448.] 

 
Dit wordt duidelijker als men de tekst goed bekijkt. Aangezien de Zon en de Maan te 
midden van of  in lijn zijn met het lichaam van deze vrouw, kan ze op symbolische 
wijze een sterrenbeeld zijn dat zich binnen de normale paden van de Zon en de Maan 
bevindt. Het enige teken van een vrouw dat langs de ecliptica bestaat (het spoor van de 

 
19 The Star That Astonished the World door Ernest Martin, pp. 82-90 
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Zon tijdens haar reis door de sterren) is dat van de Maagd Maria. Ze neemt in 
lichamelijke vorm een ruimte in van ongeveer 50 graden langs de ecliptica. Het hoofd 
van de vrouw overbrugt eigenlijk ongeveer 10 graden in het vorige teken van Leo en 
haar voeten overlappen ongeveer 10 graden in het volgende teken van Weegschaal. In de 
periode van Jezus’ geboorte kwam de Zon in haar jaarlijkse loop door de hemelen in de 
hoofdpositie van de vrouw rond 13 Augustus en verliet haar voeten rond 2 Oktober. 
Maar de Apostel Johannes zag het tafereel toen de zon de vrouw aan het “bekleden” 
of  aan het “versieren” was. Dit geeft zeker aan dat de positie van de Zon in het 
gezichtsveld ergens halverwege het lichaam van de vrouw lag, tussen de nek en de knieën. 
Er kan moeilijk worden gezegd dat de Zon haar kleedt als het zich in haar gezicht of  
bij haar voeten bevindt. 
 
De enige keer in het jaar dat de Zon in staat zou kunnen zijn om de hemelse vrouw 
genaamd Maagd (dat wil zeggen, halverwege haar lichaam voor haar, in het gebied waar 
een zwangere vrouw een kind draagt) te “bekleden” is wanneer de Zon tussen ongeveer 
150 en 170 graden langs de ecliptica ligt. Deze “bekleding” van de vrouw door de Zon 
komt elk jaar voor een periode van 20 dagen voor. Deze spreiding van 20 graden zou 
de algemene tijd kunnen aangeven wanneer Jezus werd geboren. In 3 v.Chr. Zou de zon 
rond 27 augustus dit hemelse gebied zijn binnengekomen en daar rond 15 september 
uit zijn vertrokken. Als Johannes in het Boek Openbaring de geboorte van Jezus 
associeert met de periode waarin de zon halverwege was van de vrouw genaamd Maagd 
(en dit is ongetwijfeld wat hij bedoelt), dan zou Jezus binnen die periode van 20 dagen 
geboren moeten worden. Vanuit het oogpunt van de Magiërs die astrologen waren, zou 
dit het enige logische teken zijn geweest waaronder de Joodse Messias geboren zou 
worden, vooral als hij geboren zou worden uit een maagd. Zelfs vandaag erkennen 
astrologen dat het teken van de Maagd het teken is dat verwijst naar een messiaanse 
wereldheerser die geboren wordt uit een maagd. [Devore, Encyclopedia of  Astrology, p. 
366.] 

 
Deze hemelse vrouw, Maagd genaamd, wordt normaal gesproken afgebeeld als een 
maagd met in haar rechterhand een groene tak en in haar linkerhand een takje graan. 
In de Hebreeuwse Dierenriem duidde ze aanvankelijk (in de tijd van David) Ruth aan 
die aan het sprokkelen was in de velden van Boaz. Later werd ze de Maagd toen de 
profetie van Jesaja 7:14 werd gegeven in de tijd van Koning Hizkia en de profeet 
Jesaja. Deze maagd hield in haar linkerhand een takje graan. Dit is precies waar de 
heldere ster genaamd Spica wordt gevonden. De belangrijkste ster van het sterrenbeeld 
Maagd is inderdaad Spica. Bullinger zei in zijn boek The Witness Of  the Star (pp. 
29-34) dat het woord Spica via het Arabisch de betekenis “de tak” heeft en dat het 
symbolisch verwijst naar Jezus die profetisch, “de Tak” werd genoemd in Zacharia 
3:8 en 6:12. En Bullinger (en Seiss in zijn boek, The Gospel Of  the Stars) beweren 
dat dit teken van Maagd de hemelse getuige aanduidt voor de geboorte van de Messias 
(Jezus). Ze zeggen dat Maagd eigenlijk moet beginnen met de sterrenbeelden die het 
verhaal van de Messias geven. Dit zou kunnen. De Apostel Johannes heeft mogelijk 
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dezelfde aanduiding gegeven wat het eerste volledige teken van de dierenriem betreft. Hij 
beeldde de vrouw van Openbaring af  met een kroon van Twaalf  Sterren op haar 
hoofd. 
 
Dit zou heel goed kunnen aantonen dat de vrouw (Maagd) het sterrenbeeld is van het 
hoofdschap voor alle twaalf  tekens. De “hoofd” -positie van Maagd bevindt zich 
eigenlijk binnen de laatste tien graden van Leeuw. Het was in deze regio waar het 
verhaal van de carrière van de Messias zou beginnen waar Bullinger en Seiss naar 
verwezen. Dus, het verhaal van Jezus en Zijn missie op aarde, zoals verteld door deze 
hemelse symbolen, zou logischerwijs moeten beginnen met zijn geboorte uit een maagd en 
eindigen met dat hij tot koning gekroond wordt in het laatste teken van Leeuw de Leeuw 
(met als hoofdster Regulus -de Konings Ster). Dit is ongetwijfeld wat de Apostel 
Johannes probeerde te laten zien door middel van de symbolen in Openbaring Twaalf. 
 
De geboorte van dit kind in Openbaring 12 (die Johannes met Jezus identificeerde) had 
moeten plaatsvinden terwijl de Zon de vrouw “kleedde”, terwijl de Zon halverwege was 
voor Maagd. Deze periode in 3 v.Chr. besloeg 20 dagen (27 Augustus tot 15 
September). Als Jezus binnen die periode van 20 dagen zou worden geboren, zou dit 
het meest opmerkelijk passen bij het getuigenis van Lukas (met betrekking tot de 
geboorte van Johannes de Doper en de achtste Ambt van Abia). Inderdaad, de 
chronologische aanduidingen die verband houden met deze priesterlijke ambt van Abia 
plaatsen Jezus’ geboorte precies binnen deze periode. Maar er is een manier om op een 
veel kortere tijd voor Jezus’ geboorte te komen dan een eenvoudige periode van 20 dagen. 
De positie van de Maan in Johannes’ visie geeft de geboorte aan tot binnen een dag - tot 
binnen een periode van anderhalf  uur (binnen 90 minuten) op die dag. Dit lijkt 
misschien een absurde beoordeling aan de oppervlakte, maar het is heel goed mogelijk. 
(Vet en onderstreepte nadruk van mij) 
 
De sleutel is de Maan. De Apostel zei dat het “onder haar voeten” was. Wat betekent 
het woord “onder” in dit geval? Betekent dit dat de vrouw van het visioen op de Maan 
stond toen Johannes het observeerde of  betekent het dat haar voeten iets boven de Maan 
stonden? Johannes vertelt het ons niet. Dit is echter niet van groot belang bij het gebruik 
van de locatie van de Maan om onze vraag te beantwoorden, omdat het slechts het 
verschil van een graad of  twee betreft. De Maan reist in zijn koers ongeveer 12 graden 
per dag door de hemel. Deze beweging van één of  twee graden door de Maan 
vertegenwoordigt op aarde slechts een periode van twee tot vier uur. Dit verschil is geen 
probleem bij het bepalen van de tijd van Jezus’ geboorte. Het is echter van vitaal belang 
dat dit de Maan als een Nieuwe Maan laat zien. (Nadruk van mij, Vet en 
Onderstreept) 
 
Nu, let hierop:. Aangezien de voeten van de Maagd de Maagd de laatste 7 graden van 
het sterrenbeeld vertegenwoordigen (in de tijd van Jezus zou dit tussen de 180 en 187 
graden langs de ecliptica zijn geweest), moet de Maan ergens onder die boog van 7 graden 
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worden geplaatst om te voldoen aan de beschrijving van Openbaring 12. Maar de 
Maan moet ook op de exacte locatie staan wanneer de Zon halverwege van Maagd is. 
In het jaar 3 v.Chr. kwamen deze twee factoren precies overeen voor ongeveer anderhalf  
uur, zoals waargenomen vanuit Palestina of  Patmos, in de schemerperiode van 11 
september. De relatie begon rond 18:15 uur. (zonsondergang), en duurde tot 19:45 uur 
(maansondergang). Dit is de enige dag in het hele jaar dat het astronomische fenomeen 
beschreven in het twaalfde hoofdstuk van Openbaring zou kunnen plaatsvinden. 
 
Dit laat ook een ander belangrijk punt zien. De Maan was in de maansikkel fase. 
Het was een Nieuwe Maan-dag, het begin van een nieuwe maanmaand. (Nadruk van 
Mij, Vet en Onderstreept) Terwijl gewone mensen in de moderne tijd die geen 
professionele astronomen zijn weinig kennis hebben van de zonne-, maan-, planetaire 
en stellaire bewegingen, waren de mensen van de eerste eeuw tot aan de industriële 
revolutie eraan gewend. Zelfs mensen met een lage opleiding waren over het algemeen op 
de hoogte van de belangrijkste bewegingen van de astronomische lichamen - zelfs meer 
dan de meeste mensen met een universitaire opleiding vandaag de dag. Wanneer iemand 
in het verleden Openbaring 12:1-3 las, werd meteen een astronomische relatie 
duidelijk. Er was geen twijfel dat hun een Nieuwe Maan werd getoond. En toen de 
vrouw van het teken werd geïnterpreteerd als Maagd de Maagd, en met de zon 
halverwege van de Maagd, zagen ze duidelijk ergens aan het einde van de zomer een 
Nieuwe-Maan-dag plaatsvinden. 
 
De apostel Johannes zei dat deze hemelse relatie plaatsvond ten tijde van Jezus’ geboorte. 
En in 3 v.Chr. deze exacte combinatie van hemellichamen gebeurde net na 
zonsondergang slechts op één dag van het jaar. Het was op 11 september. Het kon op 
geen enkel ander moment van het jaar plaatsvinden. Sterker nog, zelfs een dag eerder 
op 10 september - de maan zou zich boven de voeten van de maagd hebben bevonden 
terwijl de maansikkel niet zichtbaar was, terwijl op een dag later - 12 september - de 
maan zich te ver voorbij de voeten van de maagd had bewogen, ten minste 25 diameters 
van de maan ten oosten van haar voeten. Er is dus maar één dag mogelijk. Die dag 
was net na zonsondergang op 11 september. 
 
De apostel Johannes presenteert zijn lezers op symbolische wijze iets belangrijks. 
Openbaring 12:1-3 toont zeker een Nieuwe-Maan-dag die alleen kon worden 
waargenomen vanaf  de aarde net na zonsondergang en de dag was 11 september. Deze 
mater past goed bij Lukas’ beschrijving van de geboorte van Jezus in Bethlehem. Bedenk 
dat “er in hetzelfde land herders waren die in het veld bleven en ‘s nachts de kudden in 
de gaten hielden.” En de engel zei: “Tot u is deze dag geboren (die begon bij 
zonsondergang) in de stad van David, een Verlosser, wat Christus de Heer is.” 
(Lukas 2: 8-11) Jezus werd vroeg in de avond geboren, en Openbaring 12 laat 
zien dat het een Nieuwe-Maan-dag was. 
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Welke nieuwe maan zou dit kunnen zijn? Het antwoord is verbluffend. Het is bijna 
te geweldig! 11 september 3 v.Chr. was één Tishrei op de Joodse kalender. Voor Joodse 
mensen zou dit inderdaad een zeer diepgaande gebeurtenis zijn geweest. Één Tishrei is 
niets minder dan de Joodse nieuwjaarsdag (Rosh ha-Shanah, of  zoals de Bijbel het 
noemt, De Dag van de Bazuinen - Leviticus 23:23-26). Het was een belangrijke 
jaarlijkse heilige dag van de Joden (maar niet een van de drie jaarlijkse feesten waarbij 
alle Palestijnse joden in Jeruzalem moesten zijn). 
 
Wat een belangrijke dag voor de verschijning van de Messias om vanuit Joods oogpunt 
op aarde te komen. En opmerkelijk genoeg paste geen enkele andere dag van het jaar 
astronomisch in Openbaring 12:1-3. De apostel Johannes laat zeker een 
astronomisch teken zien dat precies beantwoordt met de Joodse nieuwjaarsdag. Johannes 
zou ongetwijfeld de betekenis hebben ingezien van dit astronomische tafereel dat hij 
beschreef. 

De voorgaande 3½ pagina's zijn afkomstig uit pp. 82-90 van The Star That 
Astonished the World door Ernest L. Martin. 
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Het computerbeeld maakt gebruik van de Juliaanse kalender, die bij de 
berekeningen het jaar “nul” telt. 3 v.Chr. is het jaar -2 in Juliaanse jaren. Dit is 
dus 11 september 3 v.Chr. en de zon is net ondergegaan en is het midden van 
het sterrenbeeld Maagd en de maan wordt nu zichtbaar voor het blote oog. Als 
ik deze maan hierboven vergroot, kunnen we hieronder zien dat het een 
maansikkel onder haar voeten is en nogmaals, dit is de 1e dag van de 7e maand 
en het Bazuinenfeest. 

Om Gregoriaanse jaren en Juliaanse jaren te verduidelijken, moet u 
begrijpen dat er geen “jaar nul” is wanneer u de Gregoriaanse telling gebruikt 
die gaat van de gewone tijdrekening tot de tijd vóór Christus. Maar Julian jaar 
gebruikt toch een jaar nul. Bekijk de twee onderstaande systemen om beter te 
begrijpen hoe ze verschillen in hun telling. 

 
Gregoriaanse Telling: 3 nChr., 2 nChr., 1 nChr., 1 vChr., 2 vChr., 3 vChr. 
Juliaanse Telling: 3 nChr., 2 nChr., 1 nChr., 0, 1 vChr., 2 vChr., 3 vChr. 
 
Als je teruggaat in de tijd vóór het jaar nul, verandert het Juliaanse systeem 

het jaar met één jaar - dat wil zeggen in vergelijking met het Gregoriaanse 
systeem - doordat het Juliaanse systeem het jaar nul gebruikt bij het tellen. 

 
Ik nam contact op met de heer Wadsworth, een Bijbelse Astronoom, en 

hij bevestigde de bevindingen van de heer Martin. In feite hebben veel 
planetaria over de hele wereld hun planetaire shows gewijzigd op basis van de 
bevindingen van de heer Martin. Dit is geen kleinigheid! 
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Andere opmerkelijke boeken over dit onderwerp die u zeker zullen 
interesseren, zijn: 

 
• The Gospel in the Stars door Joseph A. Seiss 
• The Witness of  the Stars door E.W. Bullinger 
• The Glory of  the Stars door E. Raymond Capt 
• Mazzaroth door Frances Rolleston, geschreven in 1865. Een zeldzaam 

boek. 
• 365 Starry Nights by Chet Raymo 
• De werken van Bob Wadsworth Bijbels Astronoom en Onderzoeker. 

Met meer video's en nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden. 
 
Maar om dit voor mezelf  te bevestigen, heb ik ook een 

computerprogramma geïnstalleerd met de naam Dance of  the Stars, aanbevolen 
door en gekocht bij Mr. Wadsworth. En een ander softwareprogramma 
genaamd Starry Nights, dat u kunt downloaden op www.starrynight.com. Ook 
ik kon mezelf  deze zelfde gebeurtenis op dezelfde dag bewijzen. De 
Maanconjunctie was 9 september. 10 september was een 1% -maan, die moeilijk 
te zien zou zijn geweest met de ondergaande zon enkele ogenblikken ervoor en 
nog niet onder de voeten van Maagd. 11 september was een 4% Zichtbare 
Maansikkel en, zoals je op de foto hierboven kunt zien, staat de maan onder de 
voeten van het sterrenbeeld Maagd. 

 
Ik heb u nu de feiten gepresenteerd met betrekking tot de geboorte van 

de Messias op het Bazuinenfeest in 3 v.Chr. Ik heb ook het bewijs geleverd van 
de Maansikkel zoals beschreven door de apostel Johannes. Ik geloof  dat we nu 
kunnen onderbouwen - met voldoende bijbels bewijs ter bevestiging - dat elke 
maand begint met een Nieuwe Maansikkel, gevolgd door het aftellen naar elk 
van de Heilige Dagen zoals beschreven in Leviticus 23. 

 
Het is de Maansikkel wat de variabele is in hoe de maand begint. Het is te 

zien op een van twee nachten. Elke maand duurt 29 of  30 dagen wanneer de 
Maan de aarde omzeilt. Het duurt 29,5 dagen voordat de Maan rond de Aarde 
reist. Omdat er niet zoiets bestaat als een ½ dag, is elke maand ofwel 29 of  30 
dagen lang, die ½ dag per maand optellen of  aftrekken. Daarom kan niemand 
de exacte dag weten waarop de Maansikkel zal worden waargenomen. Zullen 
ze het op de 29e of  op de 30e zien? Niemand weet het van tevoren zeker. 

 
De andere variabele is het exacte tijdstip waarop de Maan zal worden 

waargenomen nadat de Zon is ondergegaan. Als de nevel niet te dik is en er 
geen wolken zijn, dan kan ergens tussen zonsondergang en maansondergang 
de Maansikkel worden gezien. We weten gewoon nooit wanneer of  hoe laat 
precies. 
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En dit bewijst nu de waarheidsgetrouwheid van het Hebraïsme waarover 
in Mattheüs 24 wordt gesproken. 

 
36 “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel 
niet, maar alleen aan Mijn Vader.” Mattheüs 24:36 
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Hoofdstuk 22 | Geboren Op het Bazuinenfeest 
 
Is het mogelijk om de datum van de Wederkomst van de Messias te weten, 

nadat we alles hebben uiteengezet wat we nu met u hebben gedeeld? 
 
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. 1 Thessalonicenzen 5:1-5 
 
Wij die beweren volgelingen van Yehovah te zijn, moeten deze dingen 

begrijpen. We mogen niet struikelen in de duisternis zoals de rest van de wereld. 
We moeten gereed zijn om niet verrast te worden alsof  een dief  in de nacht 
ons in sluipmodus had beslopen. Wanneer we de Heilige Dagen houden en de 
Heilige Geest hebben om ons naar alle waarheid te leiden, dan weten we wie de 
“Dief  in de nacht” is. Het is Yehshua die op het Bazuinenfeest komt. 

 
We hebben naar Hem uit te kijken op deze nacht. Het is de nacht dat Twee 

Getuigen nodig zijn om de Maansikkel te bevestigen. Doordat we weten wat de 
Heilige Dagen inhouden, we kunnen dan begrijpen dat de uitdrukking “Maar 
van die dag en het uur weet niemand” weer een Hebraïsme of  een 
Hebreeuws Idioom is. Het is een uitdrukking die bekend is en gemakkelijk 
wordt begrepen in het kader van de culturele context van oude Bijbelse tijden. 

 
32 “Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de 
bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. 33 Zo ook u, wanneer u al deze 
dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit 
geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 35 De hemel en 
de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 36 
‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de 
engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.’ 37 Zoals de 
dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want 
zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 
huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, 
totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 
mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de 
ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één 
zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” Mattheüs 24:32-41 
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42 “Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw 
Heere komen zal. 43 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in 
welke nachtwake de dief  komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet 
in zijn huis zou hebben laten inbreken. 44 Weest ook u daarom 
bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon 
des mensen komen. 45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn 
heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 
46 Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal 
worden. 47 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 48 
Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: ‘Mijn heer blijft nog lang weg,’ 
49 en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de 
dronkaards, 50 dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag 
waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en 
hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar 
zal gejammer zijn en tandengeknars.” Mattheüs 24:42:51 
 
In deze passage zegt onze Messias een aantal dingen, maar de meeste 

mensen stoppen bij: “Maar van die dag en uur weet niemand het, zelfs niet 
de engelen van de hemel, maar alleen mijn Vader.” 

 
Ze lezen of  begrijpen niet wat er wordt gezegd als Hij zegt: “Let daarom 

op, want u weet niet welk uur uw Heer komt.” Hier wordt ons verteld om 
te kijken en hypervigilant te zijn. En toch kennen velen van ons die aannemen 
Zijn schapen te zijn, het uur niet. Maar kunnen we tenminste zeggen dat we nu 
de dag kennen? En ... waarom kunnen we het uur niet weten? Laat dit stof  tot 
nadenken zijn. Ondertussen… 

 
Yehshua vermaant ons dan met betrekking tot de dief  in de nacht: 
 
43 “… hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 
44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de 
Zoon des mensen komen. Mattheüs 24:43:44 
 
Nogmaals, ons wordt verteld op een uur dat we het niet verwachten. Maar 

Hij zegt ook niet dat we de dag niet kennen. Maar wat alleen de slechte 
dienstknecht betreft, zegt Hij: “De meester van die dienstknecht zal komen op 
een dag dat hij niet naar hem uitkijkt en op een uur waarvan hij zich niet bewust 
is.” 

 
Hij maakt het onderscheid dat het de slechte dienaar is die de dag of  het uur 

niet zal kennen. WAAROM? Omdat die slechte dienaar (met name de Vijf  
Dwaze Maagden) de Heilige Dagen niet zal houden en zal waken zoals hun 
(ons) wordt bevolen om op deze meest kritieke dag van de dag bezig te zijn. 
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Vanwege hun (onze) spirituele blindheid en hardheid van hart, zullen ze (we) 
niet verwachten dat de Messias op deze dag zal komen - het Bazuinenfeest - dat 
helemaal in het teken staat van Zijn wederkomst op deze dag - de Dag van het 
Roepen. 

 
Ik zal Paulus opnieuw citeren: 
 
1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat 
ik u schrijft. 1 Thessalonicenzen 5:1 
 
Waarom hoefde Paulus de Thessalonicenzen niet aan te schrijven over de 

tijden en seizoenen? Waar heeft hij het hier over? Paulus heeft het over de 
Heilige Dagen die ze strikt in overeenstemming met de Bijbelse kalender 
hielden, dat wil zeggen tijdens de juiste seizoenen. Met andere woorden, ze 
hielden de Heilige Dagen op het juiste tijdstip. 

 
Dus wat betekent dit allemaal? Ten eerste betekent het dat de Heilige 

Dagen schaduwbeelden zijn van goede dingen die nog moeten komen. 
 
16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of  drinken, of  op het punt van een 
feestdag, een nieuwe maan of  de sabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de 
toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Kolossenzen 2:16-17 
 
4 Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet eens priester zijn, omdat er hier 
priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren. 5 Deze priesters doen dienst in een 
afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God 
die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat 
u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Hebreeën 
8:4-5 
 
Met andere woorden, laat niemand u beoordelen op eten, drinken, Festivals, 

of  met betrekking tot Nieuwe Manen of  Sabbatten ... 
 
1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet 
het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit 
ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Hebreeën 10:1 
 
4 Wie bent u, dat u de huisslaaf  van een ander oordeelt? Of  hij staat of  valt, gaat 
alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij 
machte hem staande te houden. 5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de 
ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. 
Romeinen 14:4-5 
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De Thessalonikers hielden de Heilige Dagen correct en begrepen de ware 
betekenis en de volledige betekenis van elke dag. Elke Heilige Dag 
vertegenwoordigde een deel van het Heilsplan van onze Vader voor de 
mensheid. Ik denk dat we dit nu allemaal wel weten. Maar vergeten we dat de 
Sabbatsjaren en de Jubeljaren ook schaduwbeelden zijn van goede dingen die 
nog moeten komen? 

 
De slechte dienaar (degenen onder ons die Yehovah, Zijn Torah / Zijn 

Wetten niet gehoorzamen) zal de Dag of  het Seizoen niet kennen om de 
eenvoudige reden dat hij of  zij zal weigeren of  falen om de Heilige Dagen op 
de juiste tijden te houden, op de juiste dagen, of  zelfs om ze te houden. 

 
De slechte dienaren, die hebben geloofd en / of  verkeerd zijn geleerd, 

zullen denken dat Hij op elk moment, elk uur en op elke dag zal terugkomen. 
Ze zullen overweldigd worden door elke wind en golf  van valse doctrine die 
van de spies afkomt en hun geloof  daaraan ophangen met betrekking tot Zijn 
Wederkomst op elke ongegronde theorie en scenario dat zich voordoet. 

 
De goede dienaren zullen zich echter al gereed hebben gemaakt. Hun 

kledingstukken voor het Bruiloftsfeest zullen zijn gewassen en wit zijn gemaakt 
als de verdreven sneeuw; evenals geperst, apart gelegd en klaar om te dragen in 
een oogwenk op de gegeven dag in de aanloop naar het exacte gegeven uur. Ze 
zullen gereed zijn omdat deze Goede en Trouwe Dienaren (of  Vijf  Wijze 
Maagden) zullen uitkijken naar het Bazuinenfeest. 

 
Lees Mattheüs 25 en Mattheüs 22 woord voor woord, regel op regel en 

voorschrift op voorschrift om uzelf  gereed te maken. Maar let ook op de 
dienstknechten die werken om de talenten of  het geld dat de koning aan hen 
heeft nagelaten, te vergroten. Dit betekent vertaald en gedecodeerd om de mate 
van de Heilige Geest die aan ons is verleend (en aan het werk in ons) te 
vergroten, teruggaand tot de tijd waarin we voor het eerst werden geroepen. 
Het kan ook geen kwaad om ook te bidden voor een dubbele of  extra maat van 
Yehovah’s Geest, gewoon voor de zekerheid. 

 
Hoeveel ben je spiritueel gegroeid en rijk geworden in de Vruchten van de 

Geest? Als we niet eerst de Vruchten van de Geest gaan bezitten en in plaats 
daarvan alleen de gaven van de Geest (tekenen en wonderen) zoeken, kunnen 
we opgeblazen worden. Zonder de vruchten is er nog steeds een goede kans. 
Hij zal zeggen: “Ga weg van mij, ik heb je nooit gekend.” Hoe levend en in 
vuur en vlam is Zijn Geest in jou? Hoe ijverig bent u om Zijn Woord te leren 
kennen en met anderen te delen? Hoeveel honger en dorst hebt u naar Hem en 
zegt, zoals Jesaja: “Hier ben ik, stuur mij ?!” 
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Maar terug naar het uur en de dag. Over welke dag hebben we het? Zoals 
ik eerder heb gezegd, het is het Bazuinenfeest. Dit is de dag dat de Messias zal 
terugkeren. Dit is de dag waarop Yehshua werd geboren in 3 voor Christus. En 
omdat het het Bazuinenfeest is, zullen we daarom het exacte uur niet weten. Al 
het onderzoek dat ik je heb gepresenteerd, wijst op het Bazuinenfeest dat begint 
op de 1e Dag van de 7e maand, of  Tishrei. Meer specifiek begint het wanneer 
de Nieuwe Maan voor het eerst in Jeruzalem te zien is. Dit is Tishrei 1 en het 
Bazuinenfeest. 

 
In het verleden, toen de Nieuwe Maan eenmaal werd waargenomen, 

moesten ten minste Twee Getuigen zich onmiddellijk bij de Tempel melden en 
de Wacht informeren, die op haar beurt de Hogepriester hiervan op de hoogte 
zou brengen. De Hogepriester riep de Twee Getuigen dan op om naar voren 
te komen om ondervraagd te worden, zodat hij ervoor kon zorgen dat ze de 
Zilveren Sikkel van de Nieuwe Maan zagen en dat de Zon was ondergegaan 
voordat ze hem zagen. Zodra de Hogepriester tevreden was, zou hij het 
Sanhedrin oproepen en aankondigen dat het Bazuinenfeest nabij was, en het 
bevel zouden geven dat de bazuinen zouden worden geblazen, en zo zou hij 
het Bazuinenfeest aankondigen. 

 
Op dezelfde manier wordt ons in het Boek Maleachi verteld dat de Twee 

Getuigen vóór de Dag van Yehovah zullen komen. 
 
4 Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor 
heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. 5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, 
voordat de dag van Yehovah komt, die grote en ontzagwekkende dag.  
Maleachi 4:4-5 
 
Daniel vertelt ook over de Twee Getuigen ten tijde van het Einde, nadat 

de Koning van het Noorden de Koning van het Zuiden heeft vernietigd. In dit 
vers moet het woord dat met “heiligdom” is vertaald, worden vertaald met 
“heiligen”. Het is de heilige die vertrapt zal worden. 

 
13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die 
sprak: “Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende 
afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden 
om vertrapt te worden?” Daniël 8:13 
 
In Openbaring lezen we wat deze Twee Getuigen moeten doen en hoe 

ze zullen sterven na 3,5 jaar werk. Ze sterven op het Pesachfeest, wat betekent 
dat ze vanaf  het Bazuinenfeest beginnen te werken op dezelfde manier waarop 
we Twee Getuigen naar voren komen op het Bazuinenfeest om te getuigen van 
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het waarnemen van de Maan, wat dan het begin is van de Dag van Roepen 
wanneer de Messias zal komen. 

 
Velen zullen het oneens zijn met mijn conclusies. Maar denk alsjeblieft 

goed na over alles wat ik zojuist heb gedeeld terwijl ik het toepas op het hier en 
nu. Iedereen wacht op deze “schreeuw” om het Feest in te luiden, maar zit nog 
steeds vast aan zijn werk, maakt overuren, heeft meer dan één baan of  zit vast 
in een files op de snelweg nadat hij van zijn werk is gegaan. Maar ze hebben 
hun kleding al wit, vlekkeloos gemaakt en geperst. Zelfs het voedsel voor het 
Feest is ruim van tevoren bereid en staat klaar. 

 
En toch weet niemand wanneer de Shofar (Trompet) moet blazen. Ze 

blijven dus werken. Twee in het veld werken zij aan zij. Er wordt er een 
genomen. Er blijft er een over. Twee vrouwen kneden brood naast elkaar. Er 
wordt er een genomen. Er blijft er een over. Wanneer de Messias terugkeert op 
het Bazuinenfeest, zal niemand het uur noch de dag kennen. Hoe komt dat? 
Omdat ze niet meer zullen weten of  de maan de “dag van” of  de volgende dag 
zal worden waargenomen. (Ik verwijs naar een Maansikkel met slechts een zicht 
van 1%. Een Maan met 2% of  meer zou gemakkelijk te zien moeten zijn.) Maar 
ze zullen weten dat de Feestdag nabij is en bijna aangekondigd zal worden. Zodra 
de Maansikkel is waargenomen, is er een korte procedure die moet worden 
doorlopen voordat het officieel wordt verklaard. 

 
Uiteindelijk wordt de heads-up gegeven, worden er op de Shofars geblazen 

en keert de Messias terug. Als de uitverkorenen worden meegenomen terwijl 
hun collega's achterblijven, hoe kan dit dan een Feestdag zijn als ze nog werken? 
Als het een Conjunctie Maan was, zou het een dag of  twee van tevoren zijn 
voorspeld. 

 
Maar omdat het een Waarneembare Zichtbare Maansikkel is die het begin 

van de 1e dag van de nieuwe maand betekent - en gezien de 1e dag van de 7e 

maand is het Bazuinenfeest en een Heilige Dag (gekoppeld aan het feit dat we 
het hebben over de 7e maand, die Tishrei wordt genoemd) - ze zullen de Dag 
of  het Uur dat het moet beginnen niet weten omdat het wordt Waargenomen 
en ze zullen niet zeker weten of  het de “dag van” of  de volgende dag is dat het 
Feest begint. Dit is de reden waarom de broeders nog steeds worden 
aangetroffen naast degenen die de Heilige Dagen niet op het juiste moment of  
in de juiste maand kunnen houden. 

 
We weten dat Yehshua het patroon van de Heilige Dagen in het voorjaar, 

tot in het kleinste detail volgde, bij Zijn 1e Komst. Daarom kunnen we van Hem 
verwachten dat Hij de Heilige Dagen in het Najaar vervult, in overeenstemming 
met Zijn Wederkomst, tot in het kleinste detail. 
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Bereid je kledingstukken nu voor door ervoor te zorgen dat ze smetteloos 
wit zijn, vlekkeloos of  kreukelig en klaar om te worden aangetrokken als 
eindelijk op de Shofar wordt geblazen. Wees niet degene - of  laat uw kinderen 
en / of  kleinkinderen degenen zijn - verteld door de Bruidegom “Ik heb u 
nooit gekend; verlaat mij, gij werkers van wetteloosheid.” Wordt niet gerekend 
tot de Vijf  Dwaze Maagden die afzien van het houden van de Heilige Dagen 
en de tijd van Zijn Wederkomst kennen. Maak je nu klaar! Hij komt en komt 
binnenkort! Ben je er klaar voor? 
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Hoofdstuk 23 | Het Sanhedrin 
 
Omdat het zo belangrijk is om te begrijpen wat Yehshua bedoelde met het 

Hebreeuwse Idioom van “Niemand weet die dag en uur”, moeten we nu eens 
goed kijken naar een meest betrouwbare Joodse bron om meer bedreven te 
raken om hiervan ons doel te maken. Ik neem dit op als een zeer noodzakelijke 
aanvullende bron, omdat ik weet dat er nog steeds mensen onder jullie zullen 
zijn die tegen dit begrip willen pleiten. Reden te meer dus om geen middel 
onbeproefd te laten door deze waarheden grondiger op te graven, uit te leggen 
en te bewijzen. 

 
Toen Yehshua in de Tempel was, gebruikten ze toen Twee Getuigen om 

de Maan waar te nemen. Ik zou willen beginnen met de volgende verklaring die 
getuigt van het feit dat er, voordat de Twee Getuigen werden geëist, een tijd 
was dat het getuigenis van één gerespecteerde Jood voldoende werd geacht. Dit 
komt uit de geschriften van Rambam op de Maansikkel. 

 
Dienovereenkomstig werd in de eerste generaties van elke Jood [zonder verder 
onderzoek] een getuigenis betreffende de waarneming van de nieuwe [maan] 20aanvaard, 
want van elke Jood kan worden aangenomen dat hij een aanvaardbare getuige is, tenzij 
men met zekerheid weet dat hij onaanvaardbaar is. Toen de volgelingen van Baithos 
zich gedegradeerd begonnen te gedragen en mensen in dienst zouden nemen om te getuigen 
dat ze de maan hadden gezien terwijl ze dat in feite niet hadden gedaan, besloot de 
rechtbank dat het getuigenis zou aanvaarden over [de waarneming van] de nieuwe 
[maan] alleen van getuigen waarvan de rechtbank wist dat ze acceptabel waren. 
Bovendien zouden ze hun getuigenis onderzoeken en in twijfel trekken. Het was het de 
facto systeem dat in de tijd van de Tweede Tempel door zowel de Farizeeën als het 
Tempelpriesterschap werd gebruikt. Dit is de vertaling van Neusner: 
 

RoshHa. 1:7 A. Een vader en zijn zoon die de nieuwe maan zagen, zouden moeten 
gaan [om te getuigen]. B. Het is niet zo dat ze met elkaar samenwerken [om een 
afdoende getuigenis te geven], C. maar zodat, als een van hen ongeldig blijkt te zijn 
[als getuige], de ander zich bij iemand anders kan voegen [om vormen het vereiste 
aantal getuigen]. D. R. Simeon zegt: “Een vader en zijn zoon en alle familieleden 
zijn geldig om te getuigen over de nieuwe maan.” E. Zei R. Yose: “M‘SH B: 
Tobia, de arts, zag de nieuwe maan in Jeruzalem - hij, zijn zoon en zijn vrijgelaten 
slaaf.” F. “En de priesters accepteerden hem en zijn zoon [als getuigen van de 
nieuwe maan], maar zij maakten het getuigenis van zijn slaaf  ongeldig. G. “Maar 

 
20 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/527614/jewish/Why-Do-We-Still-CelebrateHolidays-

for-Two-Days-in-the-Diaspora.htm 
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toen ze voor de rechtbank kwamen, accepteerden ze zijn [getuigenis] en die van zijn 
slaaf, maar ze maakten die van zijn zoon ongeldig. ” 

 
Dit laat zien hoe er twee rivaliserende rechtbanken waren en beide Twee 

Getuigen vereisten, hoewel ze verschillende normen hadden om te bepalen wie 
aan alle criteria voldeed wat een betrouwbare getuige is. Dit is natuurlijk geen 
definitief  bewijs van wat de Torah in zijn geheel vereist, maar is strikt gebaseerd 
op het begrip van vooraanstaande religieuze leiders van de 1e eeuw. Dat ze elke 
maand Twee Getuigen moesten hebben om de Maan te zien. Gezien in zijn 
historische context; dit is niet discutabel, maar is zowel algemeen bekend als 
feitelijk. 

 
Het feit dat de Tempelpriesters en Farizeeën het eens waren over het 

basisprincipe - hoewel zij het niet eens waren met enkele van de bijzonderheden 
- is een bewijs dat oorspronkelijk de maan moest worden waargenomen om de 
maand te beginnen. 

 
Merk nogmaals op hoe ze in beide gevallen op zoek waren naar de Nieuwe 

Maan om de maand te beginnen. 
 
De leer van Rambam getuigt ook van het volgende: 
 
7 Wat is het proces waardoor het getuigenis over het waarnemen van de maan wordt 
geaccepteerd? 21Iedereen die de maan heeft gezien en geschikt is om te getuigen, moet 
naar de rechtbank komen. De [juryleden] zouden ze allemaal op één plek moeten 
brengen en een groot feest voor hen moeten houden, zodat er regelmatig mensen komen. 
Het paar [getuigen] dat als eerste arriveert, wordt eerst onderzocht volgens de eerder 
genoemde vragen. Degene met een grotere status wordt eerst uitgenodigd [in een 
privékamer] en stelt deze vragen. Als zijn getuigenis klopt volgens berekeningen van 
[de gegevens waartoe de rechtbank komt door], nodigen ze zijn collega uit. Als hun 
verklaringen vergelijkbaar zijn, wordt hun getuigenis onderbouwd. 
 
[Naderhand] krijgen de overgebleven paren vragen van bredere aard. [In werkelijkheid] 
is hun getuigenis helemaal niet vereist, [en er wordt hen gevraagd] alleen zodat ze niet 
ontmoedigd zullen vertrekken, zodat ze vaak [in de toekomst] zullen komen. 
 
Zodra de rechtbank de nieuwe maand heiligt, blijft deze geheiligd, ongeacht of  ze 
onbedoeld een fout hebben gemaakt, ze zijn op een dwaalspoor gebracht [door valse 
getuigen] of  ze zijn gedwongen [om deze te heiligen]. We moeten [de data van] de 
festivals berekenen op basis van de dag dat ze geheiligd zijn [als het begin van de nieuwe 
maand]. 

 
21 http://www.chabadps.com/m/dailystudy//?tDate=6/12/2015&type=rambam1#footnote8a947919 
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Zelfs als [een persoon] weet dat [de rechtbank] een fout heeft gemaakt, is hij verplicht 
om op hen te vertrouwen, want de zaak wordt aan hen alleen toevertrouwd. Degene die 
ons opdroeg om de feesten te vieren, is Degene die [ons] beval erop te vertrouwen, zoals 
[geïmpliceerd door Leviticus 23:2]: “Wat u zult uitspreken als dagen van heilige 
samenroeping.” 
 
Zoals het er nu uitziet, hebben we een aantal mensen in Israël die de 

Nieuwe Maan waarnemen en ze zijn daarin zeer vertrouwde en zeer 
betrouwbare experts geworden. Elk van hen legt deze informatie vast en deelt 
deze vervolgens met degenen die dit begrip over de hele wereld kennen. We 
vertrouwen ook op anderen die op zoek zijn naar de Gerst om het jaar te 
beginnen en een speciaal punt maken om op de uitkijk te staan en die rapporten 
ook te delen. 

 
Tegenwoordig hebben we geen Sanhedrin om het begin van een bepaalde 

maand te verkondigen. Maar we hebben wel mensen in Israël die kunnen 
worden vergeleken met de Twee Getuigen. Het zijn deze getrouwe en 
waarachtige getuigen waar we vandaag op blijven vertrouwen. En het is uit hun 
waarnemingen dat we dan in staat zijn om de dagen te tellen die leiden tot elk 
van de Heilige Dagen en te bepalen wanneer ze moeten worden gehouden. 

 
2 “Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: ‘De feestdagen van Yehovah, die u moet 
uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:’” Leviticus 23:2 
 
Wij, het volk, moeten de feesten van Yehovah uitroepen. Hij zal de Nieuwe 

Manen zichtbaar maken en de rijpheid van de Gerst aan ons duidelijk maken 
of, Hij zal ze voor ons verbergen. Maar als we ooggetuigen voor hen zijn, dan 
moeten de Heilige Dagen worden verkondigd. 

 
Zoals je nu kunt zien, kon de Maansikkel niet nauwkeurig worden bepaald 

door het Hof  van het Sanhedrin op zich. In plaats daarvan vertrouwde het erop 
dat de Twee Getuigen maandelijks getrouw rapporteerden dat ze de Maansikkel 
hadden gezien - vooral de 1e en de 7e maand, wanneer de Heilige Dagen zouden 
vallen. 

 
De huidige Hillelkalender - waarvan alle Joodse Heilige Dagen nu worden 

berekend - kwam pas na 358 na Christus tot stand en werd pas in de 11e eeuw 
door Rambam ingesteld. 
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Hoofdstuk 24 | Waarom Wordt het 
Bazuinenfeest op 2 Dagen Gehouden? 

 
Waarom wordt het Bazuinenfeest op twee dagen gehouden? Hoe is dit 

ontstaan? Yehovah zegt om het op de 1e dag van de 7e maand te houden. 
Waarom houden de joden deze traditie in ere om het twee dagen te houden? 
 

Terwijl Shabbat elke zeven dagen plaatsvindt zonder enige inbreng van ons,22 gebood 
God de kinderen van Israël om de data van de maanden en jaren vast te stellen. 
(Exodus 12:1) Dit betekent dat Mozes en zijn opvolgers - de rabbijnse rechtbanken - 
de macht kregen om te bepalen wanneer de feestdagen vallen. Oorspronkelijk was er 
geen vaste kalender. Elke maand zou het Sanhedrin (hoogste gerechtshof) in Jeruzalem 
bepalen of  de vorige maand 29 of  30 dagen lang was geweest, afhankelijk van wanneer 
de nieuwe maan van de volgende maand voor het eerst werd waargenomen. 
 
Er was geen manier om de exacte dag van een komend festival (Yom Tov) van tevoren 
te bepalen, omdat elk festival op een bepaalde dag in een maand valt en de maand pas 
zou beginnen wanneer de nieuwe maan van die maand werd waargenomen. 
 
Nadat het Sanhedrin had vastgesteld dat een nieuwe maand was begonnen, werd de 
informatie vanuit Jeruzalem naar verre Joodse voorposten uitgezonden via enorme 
vreugdevuren die werden aangestoken op aangewezen bergtoppen. Uitkijkposten die op 
andere bergtoppen waren gestationeerd, zagen de vuren en staken vervolgens hun eigen 
vuren aan, waardoor een communicatieketen ontstond die helemaal naar Babylon leidde 
en naar nog verder weg gelegen gemeenschappen. Als er die maand een Yom Tov was, 
zouden gemeenschappen in heel Israël en in de diaspora dan weten wanneer ze die 
moesten vieren. 
 
Let hier op: de enige reden dat ze vreugdevuren nodig hadden, was om de 

boodschap snel naar de andere Joodse gemeenschappen ver weg te brengen om 
hen te laten weten wanneer en of  de maan werd waargenomen. Als ze de 
Berekende Methode zouden gebruiken, zouden ze de vreugdevuren (of  de 
boodschappers) niet nodig hebben, omdat iedereen zou doen wat ze vandaag 
doen. MAAR ZE GEBRUIKTEN DE BEREKENDE KALENDER TOEN 
NIET. HET IS PAS IN GEBRUIK GENOMEN IN DE 11E -EEUW N.CHR. 

 
Maar er ontstond een probleem. De Samaritanen, een sekte die de rabbijnse autoriteit 
ontkende en voortdurend op gespannen voet stond met de joden, begonnen op de verkeerde 
dagen vuren aan te steken om de kalender te manipuleren. 

 
22 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/527614/jewish/Why-Do-We-Still-CelebrateHolidays-

for-Two-Days-in-the-Diaspora.htm 
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Om verwarring te voorkomen, werd de vuur-op-bergtop-communicatiemethode stopgezet 
en in plaats daarvan werden boodschappers naar Babylon en andere afgelegen Joodse 
nederzettingen gestuurd. 
 
Aangezien het nieuws op die manier veel langzamer ging, zouden verre gemeenschappen 
niet weten wanneer Rosh Chodesh (het “Hoofd van de Maand”) op tijd was uitgeroepen 
om het festival op de juiste dag te vieren. 
 
Daarom werd besloten dat, buiten het Land van Israël, mensen elke Yom Tov twee 
dagen zouden vieren: de dag van de maand zou de vakantie zijn als de vorige maand 
een maand van 29 dagen was geweest, en de dag van de maand het zou zijn als de 
vorige maand een maand van 30 dagen was geweest. 
 
Dit bewijst dat de oorspronkelijke methode om de maand te beginnen de 

waarneming van de eerste zichtbare maansikkel was. Het Bazuinenfeest werd 
gehouden op de eerste dag van de 7e maand, zoals ons verteld wordt in 
Leviticus 23. 

 
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. Leviticus 23:24 
 
Degenen die in de Diaspora woonden, zouden niet zeker weten wanneer 

de 1e dag van de 7e maand zou zijn omdat ze wachtten op bericht van de 
Tempel. Om deze reden hielden ze het Feest twee dagen totdat ze het zeker 
wisten, een paar dagen geven of  nemen, wanneer het bericht zou komen. 
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Hoofdstuk 25 | 3 Dagen & 3 Nachten 
 
Een andere manier om te bewijzen of  de Maansikkel aan het begin van de 

maand valt (of  dat het de Conjunctuur is), is door te kijken naar de kruisiging 
van Yehshua. Maar om dit te kunnen doen, moeten we de chronologie van de 
gebeurtenissen rond het Pascha gedurende het jaar dat Hij werd gekruisigd, 
begrijpen. 

 
Yehshua werd gekruisigd op de 14e van de 1e maand aan het einde van de 

Voorbereidingsdag voor het Pascha. Er wordt ons verteld dat er maar één teken 
is dat definitief  bevestigt dat Yehshua onze Messias is. 

 
38 Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij 
zouden van U een teken willen zien. 39 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een 
verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven 
worden dan het teken van Jona, de profeet. 40 Want zoals Jona drie dagen en drie 
nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie 
nachten in het hart van de aarde zijn. 41 De mannen van Ninevé zullen opstaan in 
het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich 
bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier! 42 De koningin van 
het Zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want 
zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, 
meer dan Salomo is hier! Mattheüs 12:38-42 
 
Wanneer we verwijzen naar het verslag in het Boek Jona, worden we bewust 

gemaakt van het volgende: 
 
16 Toen werden de mannen zeer bevreesd voor Yehovah; zij brachten Yehovah een 
slachtoffer en legden geloften af. 17 En Yehovah beschikte een grote vis om Jona op te 
slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. 
Jona 1:16-17 
 
1 Toen bad Jona tot Yehovah, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. 2 Hij zei: Ik 
riep uit mijn benauwdheid tot Yehovah en Hij antwoordde mij. Uit de schoot van het 
graf  riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. 3 Want U wierp mij de diepte in, in het 
hart van de zeeën, een watervloed omringde mij; al Uw baren en Uw golven sloegen over 
mij heen. 4 En ík zei: Verstoten ben ik van voor Uw ogen; toch zal ik opnieuw 
aanschouwen Uw heilige tempel. 5 Water omving mij, bedreigde mijn leven, de 
watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. 6 Naar de diepste 
gronden van de bergen daalde ik af  in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig 
achter mij. Maar uit het verderf  trok U mijn leven omhoog, Yehovah, mijn God! 7 
Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan Yehovah; mijn gebed kwam tot U, in Uw 
heilige tempel. 8 Wie nietige afgoden vereren, verlaten Hem Die hun goedertieren is. 9 
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Maar ik, met dankzegging zal ik U offers brengen; wat ik beloofd heb, zal ik 
nakomen. Het heil is van Yehovah! 10 Toen sprak Yehovah tot de vis, en hij spuwde 
Jona uit op het droge. Jona 2:1-10 
 
Dit teken dat Yehshua gaf  was het enige teken dat Hij gaf  dat 

ondubbelzinnig aangaf  dat Hij de ware Messias was - nogmaals, het was het 
enige teken dat werd gegeven. Dat wil zeggen, het teken dat over Messias 
profeteert dat Hij drie dagen en drie nachten in het graf  zou zijn. 

 
Het enige teken dat onze Heiland en Messias gaf  - die op de 14e Nisan 

aan de boom werd gedood - was dat Hij drie dagen en drie nachten later uit het 
graf  zou opstaan, net zoals Jona drie dagen en drie nachten later uit de vis 
tevoorschijn kwam. Met andere woorden, wat velen aannemen als Goede 
Vrijdag tot Paaszondag. 

 
Als we blijven geloven dat Yehshua op Goede Vrijdag om 15.00 uur werd 

gedood en opstond uit het graf  op Paaszondag, dan zijn we allemaal geestelijk 
onbekwaam. 

 
Laten we beginnen met het tellen van Vrijdag als één dag. Het was niet 

omdat het aan het einde van de dag was dat Hij stierf, maar laten we het toch 
gewoon tellen. We hebben vrijdagdag en vrijdag nacht als 1e dag en nacht. Dan 
hebben we zaterdag dag en zaterdag nacht als 2e dag en nacht. Vervolgens 
hebben we zondag dag en zondagavond als 3e dag en nacht. Als je gelooft in 
Goede Vrijdag en Paaszondag, zie je hier dan geen probleem? Het is onmogelijk 
om drie dagen en drie nachten uit deze vergelijking af  te leiden wanneer zelfs 
uw eigen traditie volhoudt dat Hij op zondagmorgen opstond. 

 
Door de drie dagen en drie nachten van de dood van Yehshua te 

onderzoeken, kunnen we zeker weten of  het scenario van Goede Vrijdag - 
Paaszondag al dan niet correct is en tegelijkertijd bepalen of  de Maansikkel 
werd gebruikt om de maand te beginnen. 

 

WOENSDAG DE 14e, DONDERDAG DE 15e, 
VRIJDAG DE 16e, SHABBAT DE 17e, 1e DAG DE 18e 

 
Ik zou u willen vragen om van begin tot eind Johannes 18 te lezen. Om 

Johannes 18 context te geven, geeft hoofdstuk 17 een verslag van het Laatste 
Avondmaal en zij (de Discipelen en Yehshua) zijn zojuist naar de Olijfberg 
gegaan - de plaats waar Yehshua wordt gearresteerd. 

 
We moeten dit voor sommigen uitleggen om te begrijpen en te beseffen 

dat de dag begint wanneer de Zon ondergaat. Bij Zonsondergang is het begin 
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van de dag. Het nachtgedeelte is de eerste 12 uur en dan is de ochtend of  het 
daglicht het begin van de volgende 12 uur van diezelfde dag. 

 
We lezen in het Genesis: 
 
3 En God zei: “Laat er licht zijn!” En er was licht. 4 En God zag het licht dat het 
goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde 
het licht “dag” en de duisternis noemde Hij “nacht”. Toen was het avond 
geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. Genesis 1:3-5 
 
6 En God zei: “Laat er een gewelf  zijn in het midden van het water, en laat dat 
scheiding maken tussen water en water!” 7 En God maakte dat gewelf  en maakte 
scheiding tussen het water dat onder het gewelf  is, en het water dat boven het gewelf  is. 
En het was zo. 8 En God noemde het gewelf  “hemel”. Toen was het avond 
geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. Genesis 1:6-8 
 
9 En God zei: “Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en 
laat het droge zichtbaar worden!” En het was zo. 10 En God noemde het droge “aarde” 
en het samengevloeide water noemde Hij “zeeën”; en God zag dat het goed was. 11 En 
God zei: “Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die 
naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde!” En het was zo. 12 
En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht 
dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. 13 Toen 
was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag. 
Genesis 1:9-13 
 
14 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 tekenen, en tot aanduiding van vaste 
tijden en van dagen en jaren! 15 En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf  om 
licht te geven op de aarde!” En het was zo. 16 En God maakte de twee grote lichten: 
het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en 
ook de sterren. 17 En God plaatste ze aan het hemelgewelf  om licht te geven op de 
aarde, 18 om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht 
en de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Toen was het avond geweest 
en het was morgen geweest: de vierde dag. Genesis 1:14-19 
 
20 En God zei: “Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er 
vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf!” 21 En God schiep de grote 
zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, 
en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. 22 En God 
zegende ze en zei: “Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en 
laten de vogels talrijk worden op de aarde!” 23 Toen was het avond geweest 
en het was morgen geweest: de vijfde dag. Genesis 1:20-23 
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24 En God zei: “Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, 
kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort!” En het was zo. 25 
En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, 
en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed 
was. 26 En God zei: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over 
het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!” 
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zei tegen 
hen: “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over 
de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde 
kruipen!” 29 En God zei: “Zie Ik geef  u al het zaaddragende gewas dat op heel de 
aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel 
dienen. 30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al 
wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven.” 
En het was zo. 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde 
dag. Genesis 1:24-31 
 
In elk van de zes Scheppingsdagen stelt Yehovah dat de avond en 

vervolgens de ochtend beide delen van dezelfde dag waren. Dit laat ons dan achter 
met een avond - en ook het daggedeelte - als die welke de 7e dag vormt waarop 
Yehovah rustte. 

 
1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 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. Genesis 2:1-3 
 
En om er absoluut zeker van te zijn dat je deze constructie van 

Zonsondergang tot Zonsondergang begrijpt, zegt Yehovah het vervolgens 
categorisch in Leviticus: 

 
26 Yehovah sprak tot Mozes: 27 “Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is 
de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf  dan 
verootmoedigen en Yehovah een vuuroffer aanbieden. 28 Op diezelfde dag mag u geen 
enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van Yehovah, uw 
God, verzoening voor u te doen. 29 Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag 
niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. 30 En elke persoon 
die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk 
ombrengen. 31 U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw 
generaties door, in al uw woongebieden. 32 Het moet voor u een sabbat zijn, een dag 
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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.” Leviticus 23:26-32 
 
Je hebt nu bijbels bewijs dat de dag begint bij zonsondergang op de “dag 

van” en dan eindigt bij zonsondergang de volgende dag. Daarom begint de 
Sabbat bij zonsondergang en niet wanneer er drie sterren te zien zijn of  in 
overeenstemming met andere folklore-tradities. Van Zonsondergang tot 
Zonsondergang is hier de operatieve en onveranderlijke regel en nooit de 
uitzondering. 

 
Yehshua zei ook dat er op een bepaalde dag 12 uur zou zijn. Als er 12 uur 

per dag zijn, zijn er ook 12 uur in een nacht. 
 
9 Jezus antwoordde: “Zijn er niet twaalf  uren in de dag? Als iemand overdag loopt, 

stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet.” Johannes 11:9 
 
De betreffende drie dagen bestaan dus uit respectievelijk drie perioden van 

12 uur daglicht en nacht. Laten we nu beginnen met het volgen van de reeks 
gebeurtenissen die op dit moment plaatsvond in chronologische volgorde. 

 
Yehshua had het Laatste Avondmaal gegeten en de voeten van Zijn 

Discipelen gewassen na zonsondergang toen de 14e dag van Nisan was 
begonnen. Op de avond van dezelfde 14e dag van Nisan waren ze allemaal op 
weg naar de Olijfberg. Daar bad Yehshua in de hof  van Getsemane. Het was 
ook daar waar Hij werd gearresteerd en vervolgens voor de hogepriesters 
Annas en Kajafas werd gebracht terwijl het nog donker was. En terwijl het nog 
donker was, stuurden ze Yehshua ook naar Pontius Pilatus. 

 
28 Ze brachten dan Jezus van Kajafas naar het gerechtsgebouw, en het was ‘s morgens 
vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat zij niet bezoedeld zouden worden, 
maar het Pascha konden eten. Johannes 18:28 
 
In principe zouden ze het Praetorium niet binnengaan om zichzelf  niet te 

verontreinigen voor het Pascha, dat begint aan het einde van de 14e dag wanneer 
de 15e van de Nisan, de eerste maand, begint. 

 
Nogmaals, in Johannes 19 wordt ons verteld dat dit gebeurde op de 

Voorbereidingsdag van het Pascha. Dit is de 14e dag van Nisan. 
 
24 En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te 
werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. 25 En het was het derde uur en zij 
kruisigden Hem. Markus 15:24-25 
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Dit 3e uur vond plaats om 9 uur tijdens het daggedeelte van de 14e. Op dit 
moment was Yehshua overgeleverd aan Annas en Kajafas. Vervolgens werd hij 
voor Pilatus, daarna voor Agrippa en weer voor Pilatus gebracht. Dit alles vond 
plaats tijdens de nacht en de zeer vroege ochtenduren. Uiteindelijk werd hij om 
9 uur aan de boom genageld. 

 
13 Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging 
op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het 
Hebreeuws Gabbatha.14 En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 
zesde uur; en hij zei tegen de Joden: “Zie, uw Koning!” Johannes 19:13-14 
 
44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het 
negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel 
scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luide stem en zei: “Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest.” En toen Hij dat gezegd had, gaf  Hij de geest. 
Lukas 23:44-46 
 

Het zesde uur was om 12 uur 's middags en het negende uur was om 15 

uur' s middags - dit alles vond wederom plaats op de 14e dag van Nisan. 

 
Toen Yehshua stierf, vroeg de priester om de benen van iedereen te 

breken, zodat de gekruisigden sneller zouden sterven, zodat ze van de boom 
konden worden gehaald waaraan ze waren gehangen voordat de Hoge Heilige 
Dag van het Pascha op de 15e dag begon tegen zonsondergang. 

 
30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het is volbracht!” En Hij 
boog het hoofd en gaf  de geest. 31 Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven 
op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was een grote 
dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of  hun benen gebroken en zij weggenomen 
mochten worden. 32 De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en 
van de ander die met Hem gekruisigd was, 33 maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen 
dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. Johannes 19:30-33 
 
36 Deze dingen zijn gebeurd zodat de Schriftplaats vervuld zou worden die zei: “Geen 
bot zal in hem gebroken worden.” Johannes 19:36 | Aramese Bijbel in het 
Nederlands (peshitta.nl) 
 
Nadat Yehshua rond 15.00 uur aan de boom stierf, wat het 9e uur was (er 

zijn 12 uur per dag), moest Jozef  van Arimathea de Kidron oversteken en 
teruggaan naar het Praetorium om Piloot te vragen naar het lichaam van 
Yehshua. Vervolgens moest hij terugkomen, vergezeld door de hoofdman die 
Yehshua met zijn speer had doorboord om er zeker van te zijn dat hij dood 
was. Tegen die tijd was het het 10e uur. Met nog ongeveer twee uur te gaan tot 
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zonsondergang, konden ze het lichaam nu verwijderen en in het graf  plaatsen. 
Ze deden dit vlak voor zonsondergang toen de Hoge Heilige Dag op het punt 
stond te beginnen. 

 
38 En daarna vroeg Jozef  van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het 
geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; 
en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 39 En 
Nicodemus (die eerst ‘s nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een 
mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 40 Zij namen dan het lichaam 
van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte 
van de Joden is bij het begraven. 41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, 
een hof  en in de hof  een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 42 Daar nu 
legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf  dichtbij was. 
Johannes 19:39-42 
 
De 15e dag van Nisan is de Hoge Heilige Dag waarover Johannes sprak. 
 
5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, 
is het Pascha voor Yehovah. 6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van 
de ongezuurde broden voor Yehovah. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden 
eten. 7 Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk 
mag u dan doen. Leviticus 23:5-7 
 
Ik wil dat je nu heel zorgvuldig naar dit volgende vers kijkt: 
 
53 En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en 
legde het in een graf  dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd 
was. 54 En het was de dag van de voorbereiding en de sabbat brak 
aan. 55 En ook de vrouwen die met Hem uit Galilea gekomen waren, volgden en 
zagen het graf  en hoe Zijn lichaam erin gelegd werd. Lukas 23:53-55 
 
56 En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre 
gereed. En op de sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. Lukas 23:56 
 
Vers 53 informeert ons dat het nog steeds de 14e dag is dat Yehshua werd 

gedood en ze Hem in het graf  legden. Het was de Voorbereidingsdag voor de 
Hoge Heilige Dag. Die Hoge Heilige Dag was ook een Sabbat. Die Sabbat die 
zou komen, viel op de 15e dag van de maand en het was de 1e dag van 
Ongezuurde Broden. Dit is waarom ze zich haastten om Zijn lichaam in het 
graf  te plaatsen. 

 
Merk op hoe ze in vers 56 werkten om de kruiden en zalven te bereiden. 

Dit kon niet worden gedaan op de Hoge Heilige Dag. Maar het gebeurde op 
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vrijdag, wat ook de voorbereidingsdag was voor de wekelijkse sabbat waarop ze 
rustten. Merk op dat er staat dat ze na de Hoge Heilige Dag “terugkeerden” en 
de zalf  op de Voorbereidingsdag op de vrijdag bereidden: 

 
1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf  
en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met 
hen mee. Lukas 24:1 
 
Dit verslag van de eerste van de Sabbat is de eerste dag van het Wekenfeest 

toen ze begonnen met het tellen van de Omer. 
 
1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. 2 En heel vroeg op 
de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. 3 En zij zeiden 
tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf  wegrollen? 4 En 
toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. 5 En 
toen zij het graf  ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, 
gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Markus 16:1-5 
 
6 Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de 
Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd 
hadden. 7 Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar 
Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. 8 En zij gingen haastig naar 
buiten en vluchtten bij het graf  vandaan, want beving en ontsteltenis had hen 
aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. 9 En toen Jezus 
opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan 
Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. Markus 16:6-9 
 
1 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker 
was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf  weggenomen was. 2 Daarom 
snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, 
die Jezus liefhad - Hier is de liefde van Jezus tot Johannes bedoeld. en zei tegen hen: 
“Ze hebben de Heere uit het graf  weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem 
neergelegd hebben.” 3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen 
bij het graf. 4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller 
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 En toen hij vooroverboog, zag hij de 
doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, 
en ging het graf  wel binnen en zag de doeken liggen. 7 En de zweetdoek, die op Zijn 
hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een 
andere plaats. 8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf  gekomen 
was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. 9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat 
Hij uit de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan gingen weer naar huis. 
Johannes 20:1-10 
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11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf  en terwijl zij huilde, boog zij voorover 
in het graf, 12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde 
en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; 13 en 
die zeiden tegen haar: “Vrouw, waarom huilt u?” Zij zei tegen hen: “Omdat ze mijn 
Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.” 14 En 
toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist 
niet dat het Jezus was. 15 Jezus zei tegen haar: “Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt 
u?” Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: “Mijnheer, als u Hem 
weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.” 
16 Jezus zei tegen haar: “Maria!” Zij keerde zich om en zei tegen Hem: “Rabboeni”; 
dat betekent: Meester. 17 Jezus zei tegen haar: “Houd Mij niet vast, want Ik ben nog 
niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: ‘Ik 
vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.’” Johannes 
20:11-17 
 
Maar later diezelfde dag verscheen Yehshua aan hen en moedigde de 

Discipelen aan om Hem aan te raken en de gaten in zijn handen en voeten te 
onderzoeken. 

 
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!” 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De 
discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21 Jezus dan zei opnieuw tegen 
hen: “Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” 22 En nadat 
Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: “Ontvang de Heilige Geest.” 
Johannes 20:18-22 
 
36 En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf  in hun midden en zei tegen 
hen: “Vrede zij u.” 37 En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een 
geest zagen. 38 En Hij zei tegen hen: “Waarom bent u in verwarring en waarom 
komen zulke overwegingen op in uw hart? 39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want 
Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, 
zoals u ziet dat Ik heb.” 40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten 
zien. 41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei 
Hij tegen hen: “Hebt u hier iets te eten?” 42 En zij gaven Hem een stuk van een 
gebakken vis en van een honingraat. 43 En Hij nam het aan en at het voor hun ogen 
op. 44 En Hij zei tegen hen: “Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij 
u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van 
Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.” Lukas 24:36-44 
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45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen 
hen: “Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op 
de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van 
zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen 
getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad 
Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” 50 Hij leidde hen 
naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief  Zijn handen op en zegende hen. 51 En het 
geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd 
opgenomen in de hemel. 52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem 
met grote blijdschap. 53 En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden 
en dankten. Amen. Lukas 24:45-53 
 
Eerst kon Maria Hem niet aanraken, maar later diezelfde dag zei Yehshua 

tegen Zijn discipelen dat ze Hem moesten aanraken en de gaten in Zijn handen 
en voeten moesten onderzoeken. 

 
U kent nu de volledige chronologie van de gebeurtenissen rond de 

Kruisiging en Opstanding van Yehshua. 
 
Hij werd gearresteerd op de avond van de 14e dag of  dinsdagavond. Hij 

werd vervolgens berecht en woensdagochtend om 9.00 uur aan de boom 
gehangen, wat nog steeds de 14e dag is. Om 15.00 uur stierf  Hij en rond 17.00 
of  18.00 uur - net voor zonsondergang - werd hij begraven. Dit alles gebeurde 
op de 14e dag van de 1e maand. Van dinsdagavond zonsondergang tot woensdag 
zonsondergang. 

 
Woensdagavond, na zonsondergang, was toen het begin van de Hoge 

Heilige Dag van de 1e Dag van Ongezuurde Broden. Het was de 15e dag van de 
1e maand. Donderdag was ook dezelfde Feestdag. Dit was dan weer de 1e nacht 
en de 1e dag van de telling van de drie dagen en drie nachten. 

 
Donderdagavond en vrijdag-dag vormden de wekelijkse Dag van 

Voorbereiding voor de wekelijkse Sabbat. Dit was de dag waarop de zalf  werd 
bereid. Dit was de 16e dag van de 1e maand. Het was ook de 2e nacht en de 2e 
dag dat Yehshua in de aarde was. Vrijdagavond en zaterdag-dag was de 
wekelijkse Sabbat en de 3e nacht en de 3e dag. Dit was op zijn beurt de 17e dag 
van de 1e maand. 

 
Op dit moment kwamen de vrouwen op de 1e dag terwijl het nog donker 

was om de zalf  aan te brengen. Maar Yehshua was al weg. Hij zou aan het einde 
van de sabbat uit het graf  zijn opgestaan en net zoals de eerste dag van de week 
bij zonsondergang zou beginnen. De 1e dag van de week zou zaterdagavond en 
zondag zijn geweest en dit was de 18e dag van de 1e maand. 
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Het was om 9 uur 's ochtends - de tijd van de ochtendoffers - dat Yehshua 
die Zondagmorgen opstijgt als het Beweegoffer. Toen Hij Zich eenmaal had 
voorgesteld (en degenen die Hij uit het graf  had meegenomen), keerde Hij 
dezelfde dag terug op aarde op de 1e dag van de week waar Hij de Discipelen 
ontmoette. 

 
We hebben woensdag vastgesteld als 14 Nisan en de dag dat Yehshua werd 

gekruisigd. We hebben u voorzien van de juiste Bijbelse geschriften om onze 
positie te bewijzen en we kunnen nu duidelijk zien hoe Goede Vrijdag en 
Paaszondag niet de dagen zijn waarop Hij werd gedood of  uit het graf  opstond. 

 
We zullen nu twee aanvullende leringen bekijken die de 14e dag van de 

maand Nisan verder versterken en bewijzen. Op basis daarvan zullen we je dan 
demonstreren hoe het jaar waarin Yehshua werd gedood begon met de 
Maansikkel - dat wil zeggen, de Maan waarmee een bepaalde maand zou 
worden ingeluid. 

 
In feite bespreken we deze leringen met u om vast te stellen dat elke maand 

ALTIJD begint met de waarneming van de Maansikkel. Eenmaal bewezen, 
weten we dan dat de 7e maand ook begon met de waarneming van de Maansikkel. 
En het is ook de 7e maand wat getuigt van het Feest van het Roepen (ook 
bekend als het Feest van de Bazuinen) op de 1e dag van de 7e maand. 

 
Bovendien is het vanwege de noodzaak om de Maan waar te nemen -die 

kan optreden op een van de twee dagen - dat we de uitdrukking “Niemand kan 
de dag of  het uur weten.” hebben. Deze waarheid is ook de aanwijzing die ons 
is gegeven over wanneer de Messias zal terugkeren. Het Bazuinenfeest leert ons 
ook dat op deze Feestdag de Messias voor het eerst werd geboren en op dezelfde 
dag weer zal komen. 
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Hoofdstuk 26 | De Weg Naar Emmaüs 
 

21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het 
vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Lukas 24:21 

 
Toen ik deze tekst voor het eerst las, leek het op het eerste gezicht mijn 

begrip van wanneer de Messias werd gedood en opstond uit het graf  totaal te 
verwerpen. En toch dacht ik dat het antwoord redelijk eenvoudig te 
beantwoorden zou zijn. Dat was het niet en het vergde veel meer graven van 
mijn kant dan ik ooit had verwacht. Maar het begrip dat ik ervan kreeg, is voor 
mij verbazingwekkend. En toch is de passage hierboven in het Evangelie Van 
Lukas wat Christenen gebruiken als hun fundamentele geschrift dat hun 
excuses rechtvaardigt om zich militant vast te houden aan de Zondag als hun 
dag van aanbidding. 

 
Ja, ik wist dat Paaszondag de reden was waarom ze de zondag als “de Dag 

des Heren” hielden, maar ik had me niet gerealiseerd of  begrepen dat dit 
voornamelijk te wijten was aan het enkele vers hierboven in het Evangelie van 
Lukas. Ze blijven onvermurwbaar beweren dat Lukas 24 een onweerlegbaar 
bewijs is dat Jezus op Paaszondagmorgen opstond. Daarom, met deze flagrante 
discrepantie voor mij - in combinatie met het besef  hoe krachtig dit ene vers is 
gebleken te zijn met betrekking tot Christenen die het overal gebruiken om hun 
standpunt te rechtvaardigen - had ik geen andere keus dan deze kwestie voor 
eens en altijd op te lossen . 

 
Ik ben er sterk van overtuigd dat het zoveel mensen zou kunnen helpen om 

eindelijk, eindelijk, de waarheid van nu af  aan te begrijpen - dat wil zeggen, als 
we zonder enige redelijke twijfel de waarheid zouden kunnen bewijzen van wat 
er werkelijk is geschreven. 

 
Ik heb gelezen hoe Lukas 24 wordt beschouwd als een onweerlegbaar en 

onweerlegbaar bewijs dat Jezus op Zondag opstond en hieronder staan de 
Schriften ter ondersteuning van dat bewijs waarop zoveel christenen hun geloof  
baseren en steunen. Ik gebruik normaal gesproken de HSV. Maar ik verwijs 
ook naar verschillende andere Bijbelvertalingen met betrekking tot hetzelfde 
vers. In dit onderwijs geef  ik je de versie die voor elke tekst wordt aangehaald. 
Omdat het echt zo belangrijk is. 

 
1 Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de 
specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Lukas 24:1 | NBG51 
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Dit ene vers vertelt ons dat Zondag de dag was waarop alle gebeurtenissen 
waarover in Lukas 24 wordt gesproken, plaatsvonden. De HSV zegt het 
volgende: 

 
1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf  
en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met 
hen mee. Lukas 24:1 | HSV 
 
13 En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadiën 
van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaüs. Lukas 24:13 | NBG51 
 
Dit vers bevestigt nu ongetwijfeld dat de mannen diezelfde dag, zondag, 

liepen. Er is geen bewegingsruimte om er omheen te draaien om wanneer dit 
plaatsvond. Het was zondag, de 1e dag van de week. 

 
Vervolgens lezen we in het Evangelie van Lukas het vers dat bewijst dat 

zondag de opstandingsdag is en ik ga de HSV ook voor dit vers gebruiken. 
 
21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het 
vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Lukas 24:21 | HSV 
 
Hij werd op Goede Vrijdag gedood en lag vlak voor de Sabbat in het graf  

en Hij stond “vandaag” (de derde dag) op Paaszondag op. Dat wil zeggen, de 
drie dagen en de drie nachten. Hoezo? Dit vers in het Evangelie van Lukas, terwijl 
ze naar Emmaüs liepen, bewijst het. Hij stond op uit de dood op de 1e dag van 
de week en hier weer in Lukas 24:21. Vervolgens lazen we hoe vandaag (zondag) 
de 3e dag was. De deal is gesloten, de zaak is gesloten en hun getuigenis is 
luchtdicht. Of  toch niet? 

 
Om ervoor te zorgen dat ze gelijk hebben, moeten veel andere geschriften 

zeker fout zijn. Maar dat maakt niet uit, zolang ze maar mogen blijven doen wat 
ze altijd hebben gedaan. 

 
Maar laat me vragen: studeer je om je positie te bewijzen, zodat je niet 

hoeft te veranderen en daarom niet te leren wordt en vastgeroest wordt in je 
wegen? Of, beter nog, studeer je om een werk-in-uitvoering, “werkman 
goedgekeurd” te worden tot je sterfdag tot waar, indien nodig, je positie van 
tijd tot tijd moet veranderen? Waarom? Zodat je een steeds dieper begrip krijgt 
van de spirituele waarheden die Yehovah je wil laten zien terwijl je in Hem blijft 
rijpen en overgaat van de Melk van het Woord (de Elementaire Leringen) naar 
het eten van Vast Voedsel, wat Onderscheiding is. Met andere woorden, wil je 
door Yehovah uitgeademde onderscheiding hebben als het gaat om spirituele 
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zaken, of  wil je je houden bij “... altijd lerend, maar nooit in staat om de 
waarheid te leren kennen?” (Hebreeën 5:12; 2 Timotheüs 3:7) 

 
Dat gezegd hebbende, we hebben een Kruisiging op Goede Vrijdag en nu 

hebben we ook (zogenaamde) bewijs van de Opstanding op Paaszondag. 
 
21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het 
vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Lukas 24:21 
 
“Het is de 3e Dag” sinds Jezus werd gekruisigd en in het graf  werd 

geplaatst. Dit was de dag waarop de twee mannen verwachtten dat Jezus uit de 
dood zou opstaan. Dit was hun verwachtingsdag. En we hebben nu nog een 
vers om onze zaak voor een Paaszondag verder te staven. 

 
46. En Hij zei tegen hen: “Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit 
de doden opstaan op de derde dag.” Lukas 24:46 
 
Dit is niet rechtstreeks verbonden met de mannen op de weg naar 

Emmaüs, maar Lukas heeft - via de inspiratie van de Heilige Geest - nu naar de 
3e dag verwezen als zijnde zondag, VIER KEER! En ja, dit was de 1e dag van 
de week, wat we vandaag zondag noemen (vers 1). En ja nogmaals, deze reis 
naar Emmaüs was “diezelfde dag” (vers 13 | NBG51). 

 
Er zijn tegenwoordig zelfs Messianen die vanwege wat er in het Evangelie 

van Lukas staat geschreven geloven dat - opdat er drie dagen en drie nachten in 
het graf  zouden zijn en om het verslag in het Evangelie van Lukas ook correct te 
laten zijn - Yehshua had gedood te worden op de 15e dag en dat deze dag het 
Pascha was. Ze zeggen dit omdat ze geloven dat Jezus de Paschamaaltijd at met 
Zijn Discipelen. 

 
Met andere woorden, wat ze zeggen is dit: Jezus hield het Pascha bij de 

Discipelen en deed dat op de 15e dag van de 1e maand - een donderdag. Hij 
werd vervolgens gedood en op de 15e dag in de Aarde gelegd. En als resultaat 
tellen ze nu drie dagen en drie nachten tot Zondagochtend. Ik zeg dit niet 
omdat het logisch moet zijn. Ik zeg dit omdat dit is wat velen nu onderwijzen. 
Nogmaals, het heeft alles te maken met deze tekst in het Evangelie van Lukas. 

 
Deze vraag die we stellen met betrekking tot Lukas 24:21 is van cruciaal 

belang voor ons allemaal om te begrijpen, zodat ieder van ons het kan uitleggen 
aan degenen die hun geloof  baseren op deze valse leer die is afgeleid van het 
Evangelie van Lukas. 
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Laten we deze passage nu eens nader bekijken en zien wat er werkelijk 
wordt gezegd. Was die zondagochtend in werkelijkheid de 3e dag en dus de 
officiële dag van de Opstanding? Als dat zo was, dan is het voorgaande 
hoofdstuk - waar we de feiten voor zichzelf  laten spreken over de drie dagen 
en drie nachten, gebaseerd op alle geschriften die we u eerder hebben geciteerd 
- helemaal verkeerd. 

 
Ten eerste stelt de NBG: “En naast dit alles is het vandaag de derde dag 

sinds deze dingen zijn gedaan.” (Lukas 24:21) Nu zegt het woord “vandaag” 
zoals gedefinieerd in Vincent Word Studies: “De beste teksten laten vandaag weg.” 
Toen ik me ging verdiepen in het onderzoeken van dit vers en deze bevinding 
tegenkwam, wist ik plotseling precies wat ik moest doen. Ik moest 
terugverwijzen naar wat het Grieks daar eigenlijk over te zeggen heeft. 

 
Het Griekse woord voor “sinds” na “de 3e dag” in Lukas 24:21 betekent 

eigenlijk “weg van”. Weg van is per definitie hetzelfde als het woord “erna”. 
 
Strong's #575 zegt: "Een primair deeltje; 'uit', dat wil zeggen weg (van 
iets dichtbij), in verschillende betekenissen (van plaats, tijd of  relatie; 
letterlijk of  figuurlijk): - (X hier-) erna, geleden, vanwege, ervoor, door 
(ervoor de ruimte van), voor (-th), van, in, (out) of, off, (up-) on (-ce), 
aangezien, met. In compositie (als een voorvoegsel) duidt het meestal 
scheiding, vertrek, stopzetting, voltooiing, omkering, enz. aan. ” 
 
Yehshua stierf  op een woensdagmiddag laat en werd woensdag bij 

zonsondergang in het graf  gelegd, aangezien de donderdag net begon. Hij was 
drie dagen en drie nachten in het graf. Dat wil zeggen, woensdagavond, 
donderdagavond en vrijdagavond en… donderdagdag, vrijdagdag en 
zaterdagdag gebruikmakend van onze Bijbelse berekening van dagen en 
nachten. Hij stond aan het einde van de Sabbat op, vlak voor zonsondergang, 
aangezien de eerste dag van de week op het punt stond te beginnen. 

 
Daarom was Hij drie dagen en drie nachten in het graf  en stond hij op na 

drie dagen en drie nachten terwijl de Sabbat nog aan de gang was. Dus stond 
Hij op de 3e dag, op zaterdag. Zondag is dan de 4e dag. De 4e dag is “weg van” 
de 3e dag. Dat gezegd hebbende, het is overduidelijk dat het vers letterlijk zegt 
dat ze liepen en praatten na de 3e dag, wat de zondag was. 

 
Hebben andere gerenommeerde vertalers dit punt echter ook begrepen? 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, JA! Laten we er nu drie goed 
bekijken in verband met Lukas 24:21. 
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Moffatt vertaling door James Moffatt: 
 
“... maar hij is dood, en dat is drie dagen geleden!” 
 
De Bijbel in Gewone Taal zegt: 
 
“Naast dit alles heeft hij nu drie dagen verstreken vanaf  het moment dat deze dingen 
plaatsvonden.” 
 
De James Murdock-vertaling heeft het als: 
 
“En zie, er zijn drie dagen [verstreken] sinds al deze dingen zijn gebeurd.” 
 
De New Berkeley Version (In Modern English) van Gerrit Verkugl stelt: 
 
“Bovendien zijn er al drie dagen verstreken sinds al deze gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden.” 
 
Het Syrisch Nieuw Testament (in het Nederlands vertaald uit de Peshitta) 

door James Murdock onthult: 
 
“... en zie, er zijn drie dagen verstreken sinds al deze dingen zijn gebeurd.” 
 
De Syrische tekst kan worden bevestigd door twee van de oudste 

manuscripten in het Estrangelo Aramees: het Sinaïtische Palimpsest en het 
Curetoniaanse Syrisch. 

 

21 Maar we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ja en afgezien van dit 
alles, is het nu de derde dag sinds deze dingen zijn gebeurd. Lukas 24:21 | ASV 
 
21 Maar we hoopten dat hij de Redder van Israël zou zijn. Naast dit alles heeft hij nu 
drie dagen voorbijgegaan vanaf  het moment dat deze dingen plaatsvonden Lukas 
24:21 | BBE 
 
21 We hadden gehoopt dat hij degene zou zijn die Israël vrij zou maken! Maar dit is 
al drie dagen geleden. Lukas 24:21 | CEV 
 
21 Maar we hoopten dat hij degene was die Israël redde; en zie, het is drie dagen geleden 
dat al deze dingen zijn gebeurd. Lukas 24:21 | Lamsa N.T. 
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De Interlineair Hebreeuws Griekse Bijbel zegt het volgende: 

 
Maar (4594) met al (575, 3739, 5023) deze dingen (1096) derde (235) komt deze 
(1135) dag (5100) vandaag (1537,2257) sinds deze dingen zich voordeden (1839, 
2248, 1096). 
 
Het volstaat te zeggen dat er buitengewoon veel bewijs is dat Lukas 24:21 

in de NBG - indien correct vertaald - als volgt zou moeten luiden: 
 
21 “Vandaag is het na de derde dag sinds deze dingen zijn gedaan.” Lukas 24:21 
 
Zoals de informatie hierboven zo duidelijk illustreert, tonen de oudste en 

meerdere originele manuscripten consequent aan dat “weg van” het juiste 
woord is voor “sinds”, en het laat ons duidelijk zien dat er nu drie dagen zijn 
verstreken - zondag is de 4e dag sinds Jezus werd gelegd in het graf. 

 
Nogmaals, als we kijken naar het woord dat vertaald is met “vandaag”, dan 

zegt Strongs Concordantie: 
 
G4594: semeron | say -mer-on 
Onzijdig (als bijwoord) van een veronderstelde verbinding van het artikel G3588 
(“tau” gewijzigd in “sigma”) en G2250: op de (dat wil zeggen deze) dag (of  
nachtstroom of  net voorbij); genitief  nu (dat wil zeggen op aanwezig, tot dusver): –
deze (to-) dag. 
 
Dit woord, “semeron” kan worden vertaald als: “Dat wil zeggen, deze 

dag” of: “Dat wil zeggen, deze nacht.” Of: “Dat is deze huidige nacht” of: “Dat 
is zojuist voorbij.” 

 
Op basis hiervan is hier een legitieme vertaling met alleen deze versie van 

Strong’s en met een van de juiste vertalingen die ze leveren. 
 
21 Maar we hoopten dat hij degene was die Israël redde; en zie, het is drie dagen “dat 
is net voorbij” sinds al deze dingen zijn gebeurd. Lukas 24:21 
 
Begrijp dat er hier een agenda aan het werk is (of  was) om zondag “De 

Dag” van aanbidding te maken. Een Zaterdagse Sabbat paste niet bij het doel 
van degenen die het gezag bezitten om in de weg te staan iets Joods af  te 
schaffen ten gunste van een Zondagse Opstanding en een Zondagse Sabbat. 
Dit paste bij hun onjuiste en ongegronde begrip van een Kruisiging op de 
Vrijdag en een Opstanding op de Zondag. 

 
We kunnen lezen wat Constantijn hierover te zeggen had in 325 A.D. 
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“… Het leek iets onwaardigs dat we bij de viering van dit allerheiligste feest de praktijk 
van de Joden zouden volgen, die goddeloos hun handen met enorme zonde hebben 
verontreinigd en daarom terecht verdriet van de ziel hebben ondergaan ... Laten we dan 
niets gemeen hebben met de verfoeilijke Joodse menigte; want we hebben van onze 
Heiland een andere manier gekregen.” 23 
 
In de Kerkelijke Geschiedenis van Theodoret staat de Brief  van Keizer Constantijn 

met betrekking tot de zaken die in het Concilie zijn behandeld, gericht aan de 
Bisschoppen die niet aanwezig waren: 

 
“In de eerste plaats werd het ongepast verklaard om de gewoonte van de Joden te volgen 
bij de viering van dit heilige feest, omdat, omdat hun handen bevlekt zijn door misdaad, 
de geest van deze ellendige mannen noodzakelijkerwijs verblind is ... Laten we, dan, 
niets gemeen hebben met de Joden, die onze tegenstanders zijn ... Laten we ... zorgvuldig 
alle contact met die slechte weg vermijden ... Want hoe kunnen ze op elk punt de juiste 
opvattingen koesteren die, na de dood van de Heer te hebben omarmd, buiten hun geest, 
wordt niet geleid door een gezonde rede, maar door een ongeremde passie, waar hun 
aangeboren waanzin hen ook brengt ... opdat uw zuivere geest niet zou lijken te delen 
in de gebruiken van een zo verdorven volk ... Daarom moet deze onregelmatigheid 
worden gecorrigeerd om ervoor te zorgen dat we niets meer gemeen hebben met die 
parricides en de moordenaars van onze Heer ... geen enkel punt gemeen met de meineed 
van de Joden. “ 
 
Ongeveer een miljard Protestanten / Evangelische en nog eens een miljard 

Katholieken geloven dat Jezus Christus werd gekruisigd en begraven op een 
vrijdagmiddag - goede vrijdag - en weer tot leven werd gewekt bij het aanbreken 
van de dag op Paaszondag, anderhalve dag later. 

 
Als we het woord VANDAAG als definitieve uitdrukking toevoegen, 

betekent dit: nu, vandaag. Zondag is drie dagen later en dient alleen om de 
doelstellingen te legitimeren van degenen die opzettelijk Goede Vrijdag willen 
instellen als de Dag van de Kruisiging van Christus. Maar dit is niet wat het 
Grieks zegt. Er wordt gezegd dat er nu drie dagen zijn verstreken sinds al deze 
dingen plaatsvonden. 

 
In het Aramese Nieuwe Testament staat het volgende: 
 

21 Maar we hadden gehoopt dat hij degene was die Isrāʾyel moest bevrijden, en zie, [het 
is] drie dagen sinds al deze dingen zijn gebeurd! Lukas 24:21 | Aramese Bijbel 
in het Nederlands (peshitta.nl) 
 

 
23 https://derek4messiah.wordpress.com/2008/02/20/resurrection-passover-and-constantine/ 
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De voetnoot bij het bijbelverslag luidt als volgt: 

 
(Het Aramees) Peshitta leest duidelijk: “Er zijn nu drie dagen verstreken”, maar het 
Grieks leest “dit is de derde dag”. De lezer kan beslissen of  Griekse vertalers dit 
hebben verklaard om een opstanding op zondag te ondersteunen of  dat het een 
eenvoudige vergissing op de vertaling is geweest. 
 
Broeders, ik kan dit niet genoeg benadrukken! Veel te veel van de 

Bijbelvertalingen die er zijn, vertonen een vooringenomenheid om reden en 
steun te geven aan het vreselijk verkeerde idee van een Zondagsopstanding. Dit 
vers in het Evangelie van Lukas - en de mate waarin het zo verkeerd is vertaald - 
is een goed voorbeeld. Desalniettemin waren de drie dagen en drie nachten al 
verstreken en de dag dat ze langs de weg naar Emmaüs liepen, viel direct na 
deze gebeurtenissen. 

 
Hetzelfde anti-Joodse gevoel was ook aan het werk in de tijd dat de Bijbel 

in het Latijn werd vertaald. Het was zelfs op zijn plaats toen het Joods-
Christelijke geloof  300 jaar later, onder het rentmeesterschap van Constantijn, 
in een staat van overgang van Jeruzalem - onder de Discipelen - naar Rome 
verkeerde. Een samenzwering, zo u wilt, om Paaszondag te rechtvaardigen en 
weg te komen van dat Joodse Pascha (Pesach). We leggen dit nog uitgebreider 
uit in onze nieuwsbrief  over precies hetzelfde onderwerp.24 

 
Maar voor nu zal ik op deze aantekening besluiten en u laten beslissen wat 

u nu gelooft, op basis van het bewijs dat we u tot dusver hebben geleverd. Maar 
houd in gedachten dat Lukas 24:21 ook een Kruisiging op Woensdag bevestigt. 
  

 
24 https://www.sightedmoon-archives.com/the-road-to-emmaus-proof-to-support-easter-sunday-not/ 
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Hoofdstuk 27 | Palmzondag & 
6 Dagen voor Pesach 

 
We hebben nu de drie dagen en drie nachten uitgelegd. We hebben ook de 

uitdrukking “En dit is de 3e dag” in ons hoofdstuk, De Weg naar Emmaüs, 
besproken. Hier merkten we op dat het woord “vandaag” nooit in de 
oorspronkelijke tekst stond en dat er in plaats daarvan werd gezegd dat er nu 
drie dagen zijn verstreken. 

 
Maar er is ook een ander assortiment van geschriften die belijdende 

gelovigen zullen gebruiken om u ervan te overtuigen dat de Kruisiging niet op 
Woensdag, maar op Donderdag plaatsvond. We hebben al een overvloed aan 
Schriftuurlijke ondersteuning voor de Kruisiging op Woensdag, maar laten we 
de Schriften onderzoeken waarop sommigen hun argumenten baseren en 
kijken of  ze enige verdienste hebben of  niet. 

 
“Ze zeggen” Yehshua reed op Palmzondag Jeruzalem binnen op een 

veulen. “Ze zeggen” dit was op 10 Nisan. Dat zou dan Maandag de 11e, 
Dinsdag de 12e en Woensdag de 13e zijn - maar niet de 14e zoals ik beweer. 
Opdat woensdag de 14e zou zijn, zou dit betekenen dat Yehshua op de sabbat 
Jeruzalem binnenreed op het veulen en daardoor de Sabbat verbrak. Daarom 
“zeggen ze”, is het onmogelijk dat Woensdag op de 14e geweest zou zijn. Het 
moest in plaats daarvan op Donderdag zijn gebeurd en daarom “vergis” ik mij 
in mijn beweringen. 

 
Vaak en tragisch genoeg zijn er mensen die, zelfs met zulke dwalende 

beweringen, veel grip krijgen wanneer ze ofwel Gods Woord uitkiezen of  
gemakkelijk andere geschriften over een bepaald onderwerp weglaten en een 
hek (of  leer) bouwen rond slechts één enkele passage van de Schrift. Vergeet 
nooit dat Satan de Schrift beter kent dan de meesten - zo niet wij allemaal - van 
ons. Hij gebruikte zelfs de Schrift om Yehshua op elk punt te verleiden. Maar 
Yehshua debatteerde of  debatteerde niet met hem volgens Zijn eigen logica en 
redenering. In plaats daarvan haalde Yehshua alleen de geschriften aan en 
bracht ze naar hem toe als tegenargumenten. Laat ons hetzelfde doen, zowel in 
het seizoen als buiten het seizoen. 

 
Zowel het Joodse Pascha dat begint op 15 Nisan - als het 7e-Dag van het 

Feest van Ongezuurde Broden dat tegelijkertijd begint - zijn gevuld met 
betekenis voor zowel Christenen als Messiaanse Joden. De voorbereidingen 
voor dit feest van de HEER beginnen eigenlijk enkele dagen van tevoren. In de 
oudheid - en in Yehshua's tijd, toen de Tempel er nog stond - moesten de 
lammeren die voor het offer waren gekozen, vier opeenvolgende dagen worden 
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geïnspecteerd. Dit begon op de 10e Nisan. De lammeren werden in Joodse 
huishoudens gebracht en zorgvuldig geobserveerd om er zeker van te zijn dat 
er geen onvolkomenheden of  ziekten in werden gevonden die hen op hun 
beurt zouden diskwalificeren voor het Pascha-offer. Net zoals de lammeren 
zorgvuldig werden geobserveerd en geïnspecteerd, zo ook was het Yehshua, die 
ons Pascha en het Lam van God werd. 

 
We lezen in Exodus over het begin van het Pascha (Pesach). Waar we ons 

in deze studie op zullen concentreren, is wanneer dat lam werd genomen en 
vervolgens werd gedood. Velen vertroebelen de wateren en vertroebelen de 
lijnen met betrekking tot deze kwestie, en dit is waarom we er zo lang en 
grondig naar kijken. 

 
1 Yehovah zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: 2 Deze maand zal 
voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden 
van het jaar. 3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze 
maand 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. 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. Exodus 12:1-8 
 
Yehshua staat bekend als het Enige Lam van God. 
 
29 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!” Johannes 1:29 
 
36. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: “Zie, het Lam van God!” Johannes 1:36 
 
4 En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te 
openen, te lezen of  in te zien. 5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. 
Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om 
de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. 6 En ik zag, en zie: te midden 
van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als 
geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die 
uitgezonden zijn over heel de aarde. 7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit 
de rechterhand van Hem Die op de troon zat. Openbaring 5:4-7 
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Elk detail van het Pascha Exodus-evenement wordt nu opnieuw 
afgespeeld in de Kruisiging van Yehshua. Hij was het Lam van Yehovah en het 
Lam dat zorgvuldig en nauwkeurig onderzocht en vervolgens gedood moest 
worden. En net zoals dat lam werd opgenomen in de huishoudens van degenen 
die op het punt stonden het te doden, werd Yehshua naar de Tempel gebracht 
en grondig onderzocht in die dagen voorafgaand aan Zijn dood en, als een lam 
zonder smet of  gebrek, werd Hij niet schuldig bevonden. 

 
13 En zij stuurden enigen van de Farizeeën en van de Herodianen naar Hem toe om 
Hem op een woord te vangen. Markus 12:13 
 
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. Mattheüs 26:59-60 
 
1 En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar Pilatus. 2 En zij begonnen 
Hem te beschuldigen en zeiden: “Wij hebben ontdekt dat Deze het volk afvallig maakt, 
en dat Hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer en dat Hij van Zichzelf  zegt dat 
Hij Christus, de Koning, is.” 3 Toen vroeg Pilatus Hem: “U bent de Koning van de 
Joden?” Hij nu antwoordde hem en zei: “U zegt het.” 4 Pilatus zei tegen de 
overpriesters en de menigten: “Ik vind geen schuld in deze Mens.” Lukas 23:1-4 
 
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 Herodes niet, want ik heb u naar hem toe gestuurd en zie, er is 
door Hem niets gedaan wat de dood verdient. 16 Ik zal Hem dan straffen en loslaten. 
17 Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten.  
Lukas 23:13-17 

 
22 Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: “Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? 
Ik heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en 
loslaten.” Lukas 23:22 
 
Dit zijn de gebeurtenissen die ons het onderzoek en de daaropvolgende 

slachting van Yehshua laten zien. Hij was en is dat enige Lam van Yehovah. 
Bovendien werd Hij onschuldig bevonden, net zoals de Paschalammeren die de 
inspectie doorstaan waren. 

 
Laten we nu eens kijken naar de chronologie van deze gebeurtenissen die 

opnieuw zullen bewijzen dat Hij op woensdag werd gedood en drie dagen later, 
tegen het einde van de Sabbat, weer opstond. 
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55 En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem, 
vóór het Pascha, om zich te reinigen. 56 Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, 
terwijl zij in de tempel stonden: “Wat denkt u? Dat Hij niet op het feest komt?” 57 
De overpriesters nu en de Farizeeën hadden de opdracht gegeven dat, als iemand wist 
waar Hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij Hem konden grijpen. 
Johannes 11:55-57 
 

Vrijdag 9 Nisan, Dag 1 
 
Pascha is bijna nabij en we lezen in het Evangelie van Johannes: 
 
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 12:1-2 
 
Pascha viel dat jaar op een Donderdag. Het was de Hoge Heilige Dag waar 

Johannes in Johannes 19:31 melding van maakt. Pascha wordt gegeten na de 
zonsondergang aan het einde van de 14e dag wanneer de lammeren worden 
gedood. Yehshua werd gedood en was ons Paschalam. Hij is woensdagmiddag 
14 maart om 15.00 uur gedood. Op hetzelfde moment worden de 
Paschalammeren geslacht en vervolgens geroosterd ter voorbereiding op de 
maaltijd die avond. 

 
De Paschamaaltijd zou dan die avond worden gegeten. Nogmaals, zie ons 

hoofdstuk, 3 Dagen en 3 Nachten. Laten we nu zes dagen terugtellen. 
 

• Woensdag: Dag Één 

• Dinsdag: Dag Twee 

• Maandag: Dag Drie 

• Zondag: Dag Vier 

• Zaterdag: Dag 5 

• Vrijdag: Dag Zes – de dag dat Yehshua aankwam bij het huis van 
Lazarus, Maria en Martha. 

 

Zaterdag 10 Nisan, Dag 2 
 
Merk op dat Maria Yehshua avondmaal maakte. Daarom is de 6e dag al 

voorbij, is de zonsondergang net begonnen en ontspannen ze zich nu op de 
Sabbat vrijdagavond. Ze genieten van een Sabbatmaaltijd. Dan, in vers drie, 
lezen we van de olie op de voeten van Yehshua door Maria wordt gegoten en 
hoe Judas vervolgens haar berispte en werd, op zijn beurt, zelf  bestraft. 
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3 Maria dan nam een pond zuivere narduszalf  van zeer grote waarde, zalfde de voeten 
van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de 
geur van de zalf. 4 Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, 
die Hem verraden zou: 5 “Waarom is deze zalf  niet voor driehonderd penningen 
verkocht en aan de armen gegeven?” 6 En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde 
om de armen, maar omdat hij een dief  was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven 
werd. 7 Jezus dan zei: “Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag 
van Mijn begrafenis. 8 Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.” 
Johannes 12:3-8 
 
Vervolgens vertelt Johannes ons over de menigte die zich aandrukte om 

zowel Yehshua als Lazarus te zien. Dit was niet tijdens het avondeten, maar 
moest de volgende dag op de sabbat zijn geweest. 

 
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, 11 omdat 
omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden. 
Johannes 12:9-11 
 
We moeten hier iets aangeven dat bijna iedereen mist. Deze Sabbatdag, 

toen Yehshua in het huis van Lazarus werd gebracht - inclusief  de menigte die 
op de Sabbat kwam om zowel Hem als Lazarus te zien - viel in feite op de 10e 
dag van de maand toen de Israëlieten de opdracht kregen lammeren te 
selecteren en ze te brengen in hun huizen. Dit is wat Maria, Martha en Lazarus 
hadden gedaan. Bovendien deed de menigte dat de volgende dag arriveerde, of  
de Sabbat, dat ook. Ze richtten hun pijlen op Yehshua en gingen Hem 
ondervragen en onderzoeken. 

 
De Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas maken geen melding van deze 

ontmoeting in het huis van Lazarus. Maar ze beginnen alle drie met Yehshua die 
van Bethanië naar de Olijfberg komt, net voor Jeruzalem. Op dit punt is het nu 
Zondag, of  wat talloze Christenen Palmzondag hebben genoemd. 

 

Zondag, 11 Nisan, Dag 3 
 
Voortgaand in het Evangelie van Johannes, waar we net waren gebleven, heeft 

Johannes het volgende te zeggen de volgende dag nadat deze mannen hen bij 
Lazarus kwamen bezoeken. 

 
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 palmbomen en gingen de 
stad uit Hem tegemoet en riepen: “Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam 
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van de Heere, de Koning van Israël!” 14 En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, 
ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is: 15 Wees niet bevreesd, dochter van Sion, 
zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. 16 Dit nu begrepen Zijn 
discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over 
Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden. 17 De menigte dan die 
bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf  geroepen en hem uit de doden 
opgewekt had, getuigde daarvan. 18 Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat 
zij gehoord had dat Hij dat teken gedaan had. 19 De Farizeeën dan zeiden tegen 
elkaar: “:U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan.” 
Johannes 12:12-19 
 
In het Evangelie van Markus vinden we een soortgelijk verslag en krijgen we 

wat aanvullende informatie: 
 
1 En toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfagé en Bethanië, dicht bij de Olijfberg, 
zond Hij twee van Zijn discipelen uit, 2 en zei tegen hen: “Ga naar het dorp dat voor 
u ligt, en zodra u er binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop 
geen mens gezeten heeft; maak het los en breng het hier. 3 En als iemand tegen u zegt: 
Waarom doet u dat? zeg dan: De Heere heeft het nodig; en hij zal het meteen hierheen 
sturen.” 4 En zij vertrokken en vonden het veulen vastgebonden bij de deur, buiten aan 
de straat, en zij maakten het los. 5 En sommigen van hen die daar stonden, zeiden 
tegen hen: “Wat doet u, dat u het veulen losmaakt?” Markus 11:1-5 
 
6 Maar zij spraken tot hen zoals Jezus bevolen had; en men liet hen gaan. 7 En zij 
brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren erop; en Hij ging erop zitten. 8 
Ook spreidden velen hun kleren op de weg uit en anderen hakten twijgen van de bomen 
en spreidden ze op de weg uit. 9 En zij die vooropliepen en zij die volgden, riepen: 
Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! 10 Gezegend het 
Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de Naam van de Heere! Hosanna in 
de hoogste hemelen! 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. Markus 11:6-11 
 
Ook deze dag was het Zondag, namelijk Palmzondag, de dag waarop 

Yehshua een grootse entree maakte door de poorten van Jeruzalem, rijdend op 
een veulen. Vervolgens gaat hij verder naar de Tempel - terwijl hij wordt 
gevolgd en geflankeerd door een grote stoet - kijkt hij om zich heen en kijkt 
dan om naar Bethanië omdat het uur al laat was. 

 

Maandag Nisan 12, Dag 4 
 

Markus gaat verder met ons te vertellen over het evenement van de 

volgende dag, dat de maandag is. 
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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, 16 en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de Tempel droeg. 17 
En Hij gaf  onderwijs en zei tegen hen: “Staat er niet geschreven: ‘Mijn huis zal 
een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol 
van gemaakt.’” 18 En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten 
naar een manier om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat 
heel de menigte versteld stond over Zijn onderricht. 19 En toen het laat geworden 
was, ging Hij naar buiten, de stad uit. Markus 11:12-19 

 

Dinsdag Nisan 13, Dag 5 
 
We zijn nu aan het einde van de dag van dezelfde maandag gekomen. Mark 

vertelt ons vervolgens over de gebeurtenissen die op de dinsdag hebben 
plaatsgevonden. 

 
20 En toen zij er 's morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord 
was, van de wortels af. 21 En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen Hem: “Rabbi, 
kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.” 22 En Jezus antwoordde en zei 
tegen hen: “Heb geloof  in God. 23 Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal 
zeggen: ‘Word opgeheven en in de zee geworpen’, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar 
zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. 24 
Daarom zeg Ik u: ‘alles wat u biddend begeert, geloof  dat u het ontvangen zult, en het 
zal u ten deel vallen. 25 En wanneer u staat te bidden, vergeef  als u tegen iemand iets 
hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’” 
Markus 11:20-25 
 
U kunt alle gebeurtenissen die die dinsdag in het Evangelie van Markus zijn 

gebeurd tot Hoofdstuk 13 lezen. Vervolgens lezen we echter dat Yehshua de 
Tempel verlaat en terugkeert naar de Olijfberg, waar Hij vervolgens aan Zijn 
Discipelen uitleg geeft over de Eindtijd. 

 
1 En toen Hij uit de Tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: “Meester, 
kijk, wat een stenen en wat een gebouwen!” 2 En Jezus antwoordde hem: “Ziet u deze 
grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet 
afgebroken zal worden.” 3 En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de Tempel, 
vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren: 4 “Zeg ons, 



161 
 

wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in 
vervulling zullen gaan?” 5 En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: “Pas op dat 
niemand u misleidt. 6 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: ‘Ik ben 
de Christus’; en zij zullen velen misleiden. 7 En wanneer u hoort van oorlogen en 
geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is 
nog niet het einde.” Markus 13:1-7 
 
Markus zegt vervolgens in het Evangelie van Markus dat het na twee dagen 

de dag van het Pascha zal zijn. Dit was opnieuw op die Dinsdag. Daarom 
kunnen we twee dagen tot Donderdag tellen wanneer het Pascha was, en het is 
over twee dagen. 

 
1 En na twee dagen was het Pascha en het Feest van de Ongezuurde Broden. En de 
overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem door een list te 
grijpen en te doden. Markus 14:1 
 
In het Evangelie van Mattheüs lezen we dezelfde verklaring, alleen deze keer, 

door Yehshua Zelf. 
 
1 En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat Hij tegen Zijn 
discipelen zei: 2 U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des 
mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Mattheüs 26:1-2 
 

Woensdag, 14 Nisan, Dag 6 
 
Verderop, in het Evangelie van Mattheüs, lezen we dat ze zich klaarmaken 

om het Pascha te houden en dit is nog steeds diezelfde dinsdag-dag. Het gaat 
dan over op de Dinsdagavond, het begin van de volgende dag, of  de 14e Nisan. 

 
17 Op de eerste dag van de Ongezuurde Broden kwamen de discipelen naar Jezus toe 
en zeiden tegen Hem: “Waar wilt U dat wij voorbereidingen voor U treffen om het 
Pascha te eten?” 18 Hij zei: “Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: 
‘De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn 
discipelen.’” 19 En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten 
het Pascha gereed. 20 Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf. 21 En 
toen zij aten, zei Hij: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden. 22 En zij 
werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen Hem te zeggen: Ik ben het toch niet, 
Heere? Mattheüs 26:17-22 
 
Ik moet dit moment nemen en even uitwijken. Velen gebruiken dit vers 

om te rechtvaardigen dat het Pascha (Pesach) op de verkeerde dag wordt 
gehouden. Hieronder volgt een commentaar op dit ene vers. Het is nu Dinsdag 
en bij Zonsondergang is het begin van de Woensdag en de voorbereidingsdag. 
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Pascha is nog twee dagen verwijderd. Het is de bedoeling dat het Pascha de 
volgende dag op donderdag zal plaatsvinden. De volledige 7 Dagen van 
Ongezuurde Broden - plus de voorbereidingsdag vooraf  - worden de 8 dagen 
van Ongezuurde Broden genoemd, of  worden de 8 dagen van Pascha (Pesach) 
genoemd. 

 

The Cambridge Bible (Voor Scholen en Hogescholen) 
 
17. De eerste dag van het feest van ongezuurde broden] Dit was de 14e van Nisan, die 
begon na zonsondergang op de 13e; het werd ook wel de voorbereiding (paraskeué) van 
het Pascha genoemd. Het feest van ongezuurd broden volgde op het Pascha en duurde 
zeven dagen, van de 15e tot de 21e Nisan. Vandaar dat de twee feesten soms worden 
opgenomen in de term “Pascha”, soms in die van “ongezuurd broden”. Op de avond 
van 13 Nisan zocht elk gezinshoofd zorgvuldig het zuurdeeg op en verzamelde het met 
behulp van het licht van een kaars, dat voor de middag op de 14e werd bewaard en 
vernietigd. Het offer van het lam vond plaats op de 14e bij het avondoffer, dat op deze 
dag om 13.30 uur begon; of  als de voorbereiding op een vrijdag om 12.30 uur was 
begonnen. De Pesachmaaltijd werd gevierd na zonsondergang op de 14e (d.w.z. strikt 
genomen op de 15e Nisan). 
 
De gebeurtenissen van het Pascha zijn moeilijk voor de harmonist. Het is echter vrijwel 
zeker dat het “Laatste Avondmaal” niet het Paschamaaltijd was, maar dat er op de 
14e ervan werd genoten, dat wil zeggen na zonsondergang op 13 Nisan. Het is vrij 
zeker, uit Johannes 18:28, dat Jezus werd gekruisigd bij de voorbereiding, en hoewel de 
synoptische verhalen op het eerste gezicht hiermee niet lijken te stroken, is het 
waarschijnlijk dat alleen de gebrekkige kennis van de feiten die de schijnbare 
tegenstrijdigheid veroorzaken . 
 
Het belangrijkste vers hier is: “En toen het avond werd, gingen ze zitten 

om deze avondmaaltijd te eten.” Maar het was niet de Paschamaaltijd, want het 
was nog een dag verwijderd. Bedenk dat Yehshua kort voor zonsondergang zei 
dat het nog twee dagen verwijderd was. Het is nu dinsdagavond na 
zonsondergang, het begin van 14 Nisan - de dag waarop Yehshua op dezelfde 
dag wordt gedood en tegelijkertijd worden de lammeren gedood. 

 
Op deze noodlottige dinsdagavond, dat is nu de 14e dag van de 1e maand 

- die eindigt wanneer de lammeren woensdagmiddag om 15.00 uur worden 
geslacht - vindt de reeks gebeurtenissen plaats die tot Zijn arrestatie heeft 
geleid. 
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• Vrijdag, de 9e dag van Nisan, arriveert Yehshua in het huis van Maria, 
Martha en Lazarus. 

• Zaterdag Sabbat was de 10e dag van Nisan. Yehshua onderzocht. 

• Zondag was de 11e dag van Nisan. Yehshua rijdt op het veulen 
Jeruzalem binnen. 

• Maandag was de 12e dag van Nisan. 

• Dinsdag was de 13e dag van Nisan. 

• Woensdag was de 14e dag van Nisan en de voorbereidingsdag van het 
Pascha. 

 
Het Lam werd gezalfd en onderzocht tijdens de voorafgaande Sabbat op 

10 Nisan. En, op deze laatste dag, wanneer het huiselijke lam geslacht zal 
worden - 14 Nisan - zal Pontius Pilatus driemaal geen fout vinden in Yehshua 
het Offerlam. 

 
Zondag was dat jaar niet de 10e dag van de maand Nisan. De Sabbat was 

dat. En, belangrijker nog, het Lam van God werd uitgekozen en op de 10e dag 
in het huis van Lazarus, Martha en Maria gebracht - net als alle andere 
lammeren voor het Pascha dat jaar. Yehshua werd opgenomen in het huis van 
mensen van wie Hij veel hield en die in ruil daarvoor veel van Hem hielden. 

 
Wanneer mensen aannemen of  aannemen dat Zondag de 10e dag is omdat 

Yehshua op het veulen rijdt, creëren ze dan de verwarring die we momenteel 
ervaren. Velen geloven vandaag dat, omdat Zondag de 10e was (naar hun 
schatting), Yehshua op donderdag moet zijn gedood. Dit is onjuist, zoals we u 
zojuist hebben aangetoond. 

 
Daarom moeten we teruggaan naar de verklaring aan het begin. Het is 

deze openingszin die de misleiding veroorzaakt. Op precies dezelfde manier 
bedroog Satan Eva in de Hof  van Eden. Satan ontkent de feiten nooit 
categorisch of  ronduit; in plaats daarvan verdraait hij ze net genoeg om twijfel 
en verwarring te veroorzaken. 

 
Die openings- of  beginverklaring die ik eerder noemde, stelt dat 

Palmzondag de 10e dag is waarop het Lam wordt geselecteerd. Daarom is de 
14e donderdag. Het bedrog gaat dan verder. 

 
Hoe komt het? Omdat hij u al had verteld dat de tiende dag Palmzondag 

was, alleen om dat bedrog te stollen door te zeggen, als het niet op zondag viel, 
zou Yehshua dan nog steeds op de sabbat het veulen Jeruzalem binnenrijden? 
Duidelijk niet. Maar velen zijn er al lang (of  nu) van uitgegaan dat het mis is - 
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en je zou ook willen geloven: de rit naar Jeruzalem moest plaatsvinden op 10 
Nisan. En toch heb je ondertussen de leugen geloofd, gevallen voor de 
misleiding en meer dan waarschijnlijk ernstige twijfels en bezorgdheid over veel 
dingen op in dit stadium. 
 

Yehshua, Het Lam van God, werd met de hand gekozen door Lazarus, 
Martha en Maria - samen met de 12 discipelen - die Sabbatavond toen Hij bij 
hen thuis werd uitgenodigd. Dit was het begin van 10 Nisan toen de lammeren 
werden geselecteerd. De volgende ochtend, diezelfde Sabbat, kwamen veel 
Joden om Hem te onderzoeken en Lazarus te ontmoeten, die Hij uit de dood 
had opgewekt. Toen, op zondag 11 Nisan, reed Yehshua op het veulen 
Jeruzalem binnen. 

 
We hebben nu de zes dagen waarover Johannes sprak grondig besproken 

en u het juiste begrip ervan getoond. Het hoofdstuk over 3 Dagen en 3 Nachten 
bevestigt dat Yehshua op woensdag 14 Nisan werd gekruisigd. Het hoofdstuk 
Weg naar Emmaüs bevestigt dat Yehshua op woensdag 14 Nisan werd gekruisigd. 
En het hoofdstuk over zes dagen voor het Pascha bevestigt dat Yehshua op 
woensdag 14 Nisan werd gekruisigd. 

 
We hebben deze dingen onderzocht om te laten zien dat de dag waarop 

Yehshua werd gedood in werkelijkheid op woensdag om 15.00 uur 's middags 
was. We kunnen nu zien of  het jaar dat dit plaatsvond in feite 14 dagen na een 
maansikkel was om de maand in te luiden. 
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Hoofdstuk 28 | Een Maansikkel 
Om de Maand Te Beginnen 

 
We hebben benadrukt hoe belangrijk het is om te weten hoe de maand 

begint en dat deze begint met de 1e Zichtbare Maansikkel die net na 
zonsondergang wordt waargenomen. 

 
We hebben nu uit de Evangelieverslagen vastgesteld dat Woensdag op de 14e 

dag van de eerste maand moet vallen, zodat drie dagen en drie nachten op tijd 
tot bloei komen, zodat de vrouwen en de Discipelen Yehshua op de eerste dag 
kunnen zien terwijl het was nog donker. We hebben ook vastgesteld dat de zes 
dagen vóór het Pascha waarover in het Evangelie van Johannes wordt gesproken, 
ook dienen om een Kruisingsdatum op Woensdag te bevestigen. 

 
Nu moeten we kijken of  er een Maansikkel zichtbaar is in Jeruzalem wat 

als gevolg heeft in een Dinsdagavond en Woensdag-dag, 14 dagen later voor de 
Dag van Voorbereiding. 

 
We lezen dat Yehshua aan zijn 30e jaar begon toen Hij zijn bediening 

begon nadat hij door Johannes de Doper was gedoopt. We hebben ook 
bewezen in het hoofdstuk dat verwijst naar De Maan Onder Haar Voeten dat 
Yehshua werd geboren op 11 september 3 v.Chr. en de tijd dat Hij met zijn 
bediening begon, was na het Bazuinenfeest in 28 n.Chr. 

 
23 En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, 
naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli. Lukas 3:23 
 
Vanaf  de tijd van het Bazuinenfeest in 3 v.Chr. tot het jaar 28 n.Chr. kwam 

en ging een periode van 30 jaar. Op het Bazuinenfeest in 29 n.Chr. was Yehshua 
30 jaar oud geworden met betrekking tot Zijn verblijf  op aarde en ging Hij op 
dat moment Zijn 31e jaar in. 

 

28 n.Chr. 
 
Yehshua las vervolgens voor uit de boekrol van het Boek Jesaja op Pascha 

in 28 n.Chr., wat het aanvaardbare jaar van de Heer is, of  het Sabbatsjaar. 
 
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 wie 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.” Lukas 4:18-19 
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Als we de Pascha’s tellen, kunnen we zien dat er drie jaren zijn verstreken 
vanaf  het begin van Zijn bediening tot het laatste Pascha toen Hij werd 
gekruisigd. 

 
13 En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.  
Johannes 2:13 
 
23 En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in 
Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Johannes 2:23 
 
Vervolgens lezen we over Zijn reizen en, in Hoofdstuk 5, over een ander 

Feest dat plaatsvond op het moment dat Yehshua opnieuw naar Jeruzalem 
pelgrimde. Dit is nu het jaar 29 n.Chr. 

 
1 Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. Johannes 5:1 
 

29 n.Chr. 
 
Het volgende Pascha dat op het punt staat plaats te vinden, wordt nu 

beschreven in Johannes 6 en daarna volgt het Loofhuttenfeest in Johannes 7 - dat 
brengt ons tot 30 n.Chr. 

 
4 En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Johannes 6:4 
 
2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Johannes 7:2 
 

30 n.Chr. 
 
De volgende vermelding van Pascha staat in het Evangelie van Johannes en 

dit brengt ons precies op het moment dat Yehshua tijdens het Pascha in 31 
n.Chr. werd gekruisigd. 

 
55 En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem, 
vóór het Pascha, om zich te reinigen. Johannes 11:55 
 
Wanneer we de datums van de Torah-kalender voor 31 n.Chr. controleren, 

kunnen we zien dat er in de maand waarin ze beweren dat de 1e maand is, er 
een Maansikkel was op Dinsdagavond en Woensdag. Maar dit maakt dat de 14e 
op een Dinsdag was - dat wil zeggen, tenzij de maan niet werd gezien en ze een 
maand daarvoor een maand van 30 dagen hadden. 

 
Als we deze kwestie onderzoeken met betrekking tot de voorgaande 

maand, leren we dat het inderdaad al een maand van 30 dagen was en daarom 
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niet met nog een dag kon worden verlengd. Wat dit betekent is dat de 
kalendermaand die wordt weergegeven in TorahCalendar.com25 (ga naar de link 
om te kijken) niet werkt. 

 
Maar laten we zeggen dat ze dat jaar een dertiende maand hadden. Dit zou 

ervoor zorgen dat wat de Torah-kalender handhaaft de 1e maand is, in plaats 
daarvan de 13e maand. Dit zou dan de 2e maand zijn, volgens hen de 1e maand 
26(ga naar de link om te kijken) 

 
Als we naar deze maand kijken alsof  het de 1e maand is, werd de 

Maansikkel op woensdagavond gezien - waardoor de 14e dag een woensdag was 
en overeenkwam met de exacte dag waarop Yehshua werd gedood. Op de 15e 
van deze maand was er ook een Bloedmaan. 

 
We hebben deze dynamiek niet of  zijn niet aanwezig in het jaar 30 n.Chr. 

of  het jaar 29 n.Chr.; maar we hebben dezelfde potentiële dynamiek die optreedt 
in het jaar 28 n.Chr. zoals ik hierboven heb beschreven door een 13e maand toe 
te voegen aan het voorgaande jaar. We hebben slechts twee jaar die het 
potentieel hebben voor de Maansikkel die valt op de Woensdagavond en dan - 
14 dagen gerekend tot de voorbereidingsdag van het Pascha - nog steeds landt 
op de woensdag. Het jaar 28 n.Chr. is te vroeg en het is het jaar waarin Hij met 
zijn bediening begon. Het andere jaar met een maansikkel om de maand te 
beginnen (met 14 Nisan op een woensdag) is inderdaad 31 n.Chr., en dat is 
precies wat de Evangeliën ons laten zien als we de chronologie goed opmaken. 
  

 
25 http://www.torahcalendar.com/Calendar.asp?YM=Y31M1 
26 http://www.torahcalendar.com/Calendar.asp?YM=Y31M2 
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Hoofdstuk 29 | Samenvatting Van 
Wat We Nu Hebben Geleerd 

 

• “Niemand kent de dag of  het uur” is een gelijkenis of  een raadsel en 
mag niet letterlijk als een absolute feit worden genomen. We kunnen 
inderdaad binnen een dag of  twee van Zijn potentiële dag van 
aankomst weten.” 

 

• God wil niet dat iemand zou omkomen en roept de velen op. Maar 
vanwege de hardheid van het hart van de mens, zal Hij slechts een 
select aantal kiezen wanneer alles is gezegd en gedaan. Want er staat 
geschreven: “Velen worden geroepen, maar weinigen worden 
gekozen.” Maar ook: “Smal is de weg die naar leven leidt en breed is 
de weg die naar vernietiging leidt.” 

 

• Toen Yehshua in het openbaar sprak - en ook tot Zijn Discipelen - 
sprak hij in gelijkenissen zodat ze zouden kunnen horen en zien, maar 
niet zouden kunnen begrijpen. Pas daarna, privé, onthulde Yehshua de 
ware betekenis van Zijn gelijkenissen. En pas nadat ze met Pinksteren 
de Heilige Geest hadden ontvangen, begonnen de discipelen werkelijk 
alles te begrijpen wat ze hadden gezien toen ze de Schriften vergeleken 
met hun tijd die ze met Hem doorbrachten. Het is alleen Yehovah God 
die de geest van Zijn volk opent om Zijn waarheden te begrijpen. 

 

• Om een van de Vijf  Wijze Maagden te zijn - en door God in Geest en 
Waarheid gekend te zijn - moeten we De Geboden onderhouden. 
Degenen die de Geboden niet naleven, zijn daardoor wetteloos en 
worden niet door God gekend. 

 

• Om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we ons bekeren van het 
niet houden van De Geboden. God geeft alleen Zijn Heilige Geest 
wanneer we Zijn Geboden onderhouden. De Heilige Geest is de Olie 
waarvan de vijf  dwaze maagden niet genoeg hadden. 

 

• We hebben geleerd dat je, om God lief  te hebben en Hem te tonen dat 
je van hem houdt, Zijn Geboden moet onderhouden. Degenen die 
zeggen dat ze van Hem houden maar De Geboden niet onderhouden, 
zijn leugenaars. Dit is de wil van God dat we Zijn Geboden onderhouden. 

 

• We hebben geleerd dat wat aan het kruis is genageld onze 
zondenschuld was en niet De Wet zelf. 
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• De Heilige Dagen leggen het Heilsplan uit. Het Pascha toonde ons dat 
de Messias gedood zou worden en ten Hemel zou stijgen met de 
andere heiligen die eerder waren gestorven. Pinksteren toonde ons 
daarentegen de dag dat De Wet en de Heilige Geest worden gegeven en 
wanneer de volgende groep heiligen in een oogwenk uit de dood zal 
opstaan. Dit fenomeen zal zichzelf  uitspelen door ofwel als eerste uit 
de dood opgewekt te worden of  degenen die levend zijn veranderd in 
een oogwenk om de Messias in de lucht te ontmoeten. Het 
Bazuinenfeest is de dag waarop Yehshua werd geboren en dezelfde dag 
zal Hij terugkomen om “... een dag en uur die niemand kent.” Satan 
zal worden opgesloten op de Grote Verzoendag, de dag waarop onze 
zonden worden uitgewist. Het Loofhuttenfeest vertegenwoordigt het 
Huwelijksfeest waar we allemaal op hopen deel uit te maken. Ten slotte 
vertegenwoordigt het Feest van de 8e Dag het oordeel van de Grote 
Witte Troon. 

 

• De dief  in de nacht was de Hogepriester die alleen 's nachts naar buiten 
kwam om te zorgen dat de dienstdoende Priesters nog wakker waren. 
Dit deed hij vooral tijdens het Bazuinenfeest.  

 

• Het Bazuinenfeest is de dag waarop Yehshua werd geboren. Dit is de 
Dag van het Roepen over en zich verheugen over Zijn beide komsten - 
dat wil zeggen, niet alleen in verband met wanneer Hij was geboren, 
maar ook met Zijn Terugkomst. 

 

• Dit Bazuinenfeest staat ook bekend als “De dag en het uur die niemand 
kent”. 

 

• Het Ambt van Abia bewijst dat Yehshua werd geboren op het 
Bazuinenfeest. 

 

• Het sterrenbeeld Maagd en Openbaring 12 laten zien dat de Messias 
werd geboren op een wassende maan aan het begin van de 7e maand. 

 

• Het Bazuinenfeest wordt nog steeds twee dagen door de Joden 
gehouden omdat ze niet zeker weten welke dag de Heilige Dag zal zijn. 
Dit komt doordat het gebaseerd is op de waarneming van de 
Maansikkel waarmee de maand moet beginnen. 

 

• Yehshua werd op woensdag 14 Nisan gedood. We weten dit omdat de 
Manasikkel Woensdagavond 14 dagen eerder werd gezien. 
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• De Drie Dagen En Drie Nachten - samen met de Zes Dagen in de 
aanloop naar de Kruisiging - bewijzen ook de Kruisiging op Woensdag 
en op hun beurt de waarneming van de Maansikkel 14 dagen eerder op 
de Woensdagavond om de maand te beginnen. 

 

• Een van de uitdrukkingen waar Yehshua het meest bekend om staat: 
“Niemand kan de dag of  het uur kennen”, was een Hebreeuws idioom 
dat rechtstreeks verwijst naar het Bazuinenfeest, dat op een dag en op 
een uur komt dat niemand mogelijk van tevoren kan weten tot de dag 
zelf  dat de Maansikkel wordt waargenomen en de Twee Getuigen 
getuigen dat ze deze Maan hebben gezien. Alleen dan kan deze Feestdag 
beginnen wijzend naar (en vieren) van de 2e Komst van de Messias. 

 

• Dit Bazuinenfeest viel op dezelfde dag, het jaar dat Yehshua werd 
geboren op 11 september, 3 v.Chr. en het is op dezelfde dag dat Hij in 
de nabije toekomst zal terugkeren. Als u deze Heilige Dag niet houdt, 

naast alle andere Heilige Dagen, dan zal tegen u worden gezegd: “Ga 
weg van mij, ik heb u nooit gekend,” door de 

Bruidegom, die komt om Zijn Maagden te halen. 
 

• Degenen zonder de olie zullen worden uitgesloten van het Koninkrijk 
der Hemelen omdat ze niet wisten wanneer ze naar Hem moesten 
zoeken. Ze wisten niet op het Bazuinenfeest te kijken. 


