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Lev 23:23-25 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.
U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroﬀer
aanbieden.

-

Rosh HaShana
Yom Teruah
Yom HaZikaron
Yom HaDin
Yom HaKeseh
Yom HaShem

- Hoofd DeJaar
- Dag Bazuin
- Dag DeGedenk
- Dag DeGericht
- Dag DeVerberging/Troon
- Dag van HaShem

Hoewel er op het eerste gezicht weinig staat over een invulling is het
voornamelijk een dag om op God te focussen, net als elke Shabbat…..
Nissan-Ilyar-Sivan-Tammuz-Av-Elul-Tishri-Cheshvan-Kislev-Tevet-Shevat-Adar

Nisan
Sivan
Elul
Kislev
Tebeth
Sebat
Adar

Neh 2:1 Est 3:7
Est 8:9
Neh 6:15
Neh 1:1 Zac 7:1
Est 2:16
Zac 1:7
Est 3:7,13 ; 8:12 ; 9:1,15,17,19

Wie heeft ooit gehoord dat men de “Rosh HaShana traditie” heeft
meegenomen uit Babylon en het een kopie is van het Akitunieuwjaarsfestival….
- Nieuwjaar van Mesopotamië werd gevierd van 1-11 Nisan…. (AYBD)
- ca 1700 BC was er wellicht een 5 daags feest in Tishri….> NIET in Babylon
-Schneider & Cohen >> andere mening >> NIET 1 dag feest op 1 Tishri

Dus als onze Joodse broeders het niet van “babylon hebben”, waar
hebben ze het dan wel van?
Ex 12:2 Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor
u de eerste zijn van de maanden van het jaar.
Ex 23:16 Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk,
van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan
het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld
ingezameld hebt.
Deu 14:23-27 Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die
Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u de tienden van
uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van
uw runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE, uw God, te leren
vrezen, alle dagen.
24 Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen,
omdat de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te
vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HEERE, uw God, u
gezegend heeft,
25 het te gelde maken, het geld in een buidel meenemen en naar de
plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen.
26 Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen
en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u
daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en
uw gezin.
27 Daarbij mag u de Leviet die binnen uw poorten is, niet in de steek laten.
Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u.
28 Ten einde  ָקצֶהvan drie jaren zult gij voortbrengen alle tienden van uw
inkomen, in dat jaar, en gij zult ze wegleggen in uw poorten; (Gen 8:3 ; Ex
13:20 ; Num 11:1 ; Deu 4:32)
Lev 25:8-10 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer
zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar
voor u zijn.
9 Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand,
bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw
land laten klinken.
10 U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen
voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar
zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie.

Hoe werd de regen genoemd in de herfst….?
De vroege of eerdere regen, de latere regen was in de lente (Jer 5:24 ; Joel
2:23)
Dit zijn allemaal aanwijzingen dat er in Israël daadwerkelijk twee kalenders
waren/zijn;
1) Een maand/religieuze/tribuut kalender Nisan
2) Een Jaar/landbouw/oogst kalender Tishrei
Wij hebben ook meer kalenders; Schooljaar (Sept-Juni), Regeringsjaar
(?), Datum (Jan-Dec)
Targum Jonathan (zoiets als Het Boek “Bijbelvertaling” of Bijbel in gewone
taal)
1 Kon 8:2 In de maand die de aartsvaders de eerste noemden, op het
feest, wat nu in/op de 7e maand is
Gen 8:13 En het was in het zeshonderdeerste jaar, in de eerste maand, op
de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde
opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek naar
buiten, en zie, de aardbodem was opgedroogd.
ALS de kalender vroeger begon op 1 Tishri (nu de 7e maand in de
maandkalender) dan zou De Eeuwige chaos hebben overmeesterd (zee laten
opdrogen) op Rosh HaShana….
Als ik zeg de 9e maand of de 5e maand weten jullie wat ik bedoel,
overnemen andere namen is gebruikelijk >> 1Kon 6:1, 38 & 8:2 >> 2e Ziv ;
8e Bul ; 7e Ethanim >> Cananitische maanden….
Hoogtijdagen voor Israël en ze gebruikten de maandnamen van de lokale
volken…..
Conclusie; Meerdere kalenders en verschillende benamingen voor
maanden “is normaal” en niet per definitie een (slecht) heidens gebruik.
Zouden 2 kalenders ook niet een knipoog kunnen zijn naar de twee komsten
v/d Messias….? Twee aanvangsmomenten?

Yom Teruah Dag van Bazuin/geroep
Num 29:1 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. יֹום ּתְרּועָה
1 Tes 4:13 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 Yeshua gestorven en opgestaan is, zal ook
God op dezelfde wijze hen die in Yeshua 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.
Ps 47:2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide
vreugdezang.
3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning
over de hele aarde.
4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten.
5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft
liefgehad. Sela
6 God vaart op onder gejuich ּתְרּועָה, de HEERE vaart op onder
bazuingeschal  קֹול ׁשֹופָר.
Deze Psalm wordt in de synagogen gelezen voordat men begint met het
blazen v/d Shofar.
Yom HaZikaron Dag van Gedenken/herinnering
Broeder Judah geloofd dat de (hemelse) poorten worden geopend en de
rechtvaardigen in de (hemelse) boeken worden geschreven (geoordeeld)…
Mal 3:16 Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De
HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek סֵפֶר זִּכָֹרון
geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn
Naam hoogachten.
Lev 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.
Ps 69:28 Voeg misdaad bij hun misdaad, (Gen 4:13 ; 15:16 ; 19:15) laat hen
niet komen tot Uw gerechtigheid. 29 Laat hen uitgewist worden uit het boek
des levens, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden.
Dan 12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw
volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is
sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
Ope 3:5 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
Luk 10:20 Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen
zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
Phil 4:3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die
samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn
andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan.
Heb 12:23 tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de
eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de
Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot
volmaaktheid zijn gekomen,
Yom HaDin Dag v/h Oordeel
In de Joodse encyclopedie staat dat Dan 7 gelinkt is aan Yom Teruah omdat
de Koning Zijn troon inneemt/bestijgt.
Dan 7:9-10 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van
dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van
Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan
waren laaiend vuur.
10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden
stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de
boeken werden geopend.

Yom HaKeseh Dag van verberging/Troon
Ps 81:2-4 Zing vrolijk voor God, onze kracht; juich voor de God van Jakob.
Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de
luit. Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag.
Feestdag + nieuwe maan + bazuin = Rosh HaShana
Vollemaan >> ּכֶסֶא
 ּכֶסֶאKeseh >> Spr 10:6, 11, 18 ; 12:23 ; 28:13 >> toedekt/bedekt/overdekt
Tussen de “oude” en “nieuwe” maan kan ca 1-3 dagen zitten waarin deze
“bedekt” is….
Rosh HaShana word dus ook het feest van de bedekte  ּכֶסֶאmaan
genoemd…
 ּכִּסֵאKiseh >> Spr 16:12 ; 20:8, 28 ; 25:5 ; Jes 9:7 ; Eze 43:7 >> Troon
Ps 81:4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij de bedekte feestdag.
Ps 81:4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, op de feestdag v/d Troon.
Targum Ps 81:4 Blaas de hoorn in de maand Tishri, in de maand waar de dag
van onze festivals is bedekt/verborgen.
LXX Ps 81:4 Blaas de trompet bij de nieuwe maan, de glorieuze dag van uw
feest.
Broeder Judah geloofd dat de deuren van de hemel worden geopend op
Rosh HaShana en weer worden gesloten op Yom Kippur.
Ps 24:7 Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat
de Koning der ere binnengaat.
8 Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE,
geweldig in de strijd.
9 Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de
Koning der ere binnengaat.
Ope 4:2-4 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon
in de hemel, en op de troon zat Iemand.
3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een
regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.

4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag
ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met
gouden kronen op hun hoofd.
Ps 47:5 6 God vaart op onder gejuich ּתְרּועָה, de HEERE vaart op onder
bazuingeschal
2 Kon 11:12 Toen bracht hij de zoon des konings naar buiten, zette hem de
kroon op en gaf hem de Getuigenis. Zo maakten zij hem koning; zij
zalfden hem, klapten in de handen en riepen: Leve de koning!
Ps 47:2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide
vreugdezang.
Koningen werden meestal (indien mogelijk) gekroond in het najaar vanwege
de vruchtenoogst (en de daarmee gepaard gaande overvloed) die dan
voorhanden is.
Traditie: Ramshoorns van de binding van Izaak worden daarna
opnieuw gebruikt:
- kleine (linker) hoorn werd gebruikt bij de Sinaï
- grote (rechter) hoorn zal worden gebruikt bij de komst v/d Messias
Jes 27:13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal
worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die
verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE
neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.
Mat 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij
zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene
uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
1 Cor 15:52 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.
* Beoordelen anderen >> alle daden zijn een mix van goed en kwaad >>
Focus jij je op de goede kant van iemand anders zijn daden….dan doet God
dat ook bij jouw
* Als je weet dat je geliefd bent >> dan wil je veranderen
* Teshuva (moeten) doen is feitelijk een optimistische gedachte want het
betekend dat God jouw waardevol vind en je nog een dag heeft gegeven

