
Yom Tru’ah / Rosh haShanah 5778 

Opening & begroeting 

Profetisch gezien is de viering van Yom Tru’ah / Rosh haShanah de viering van het einde van 

onze Galut, de ballingschap en verstrooiing van Am-Jisra’el!!! 

Yom Tru’ah is ook de aankondiging dat de Mashiach komt. Daarvan staat geschreven: “Zie onze 

God zal komen en niet zwijgen, een vuur voor zijn aangezicht zal verteren en rondom hem zal 

het zwaar stormen.” Psalm 50.  

Yom Tru’ah is echter ook gewoon de viering van Rosh Chodesh Tishri, de 1e v/d maand Tishri. 

En tenslotte is Rosh haShanah ook de geboortedag van Adam Rishon. Zou het ook niet de 

geboortedag van Adam Sheni kunnen zijn, de Ben Adam, de Zoon van de mens. Vaak wordt dit 

herdacht op Sukkot.  

Tevens noemt de rabbijnse literatuur dit Yom haDin, de dag van het Oordeel.  

Ik moet zeggen, nadat ik een aantal filmpjes gezien had vorige week, dat alles mij best in 

verwarring bracht. Hoe moet je Yom Tru’ah nu zien in Bijbels licht. Yom haDin, een dag van 

gericht, en er mankeert zoveel aan mij. Ik zie zoveel waarin ik tekort schiet. En hoe is dan de 

verhouding tot zijn profetische betekenis. Een filmpje van AlephBeta gaf enige helderheid, voor 

mij een enorme bemoediging. Er werd een citaat gegeven over Yom haDin (Dag van het gericht) 

uit de Mishnah, daarna uit de Talmud (G’marah), maar toen ging rabbi Forman naar de T’nach. 

In het boek Nechem-Yah wordt Ezra op de 1e Tishri gevraagd om uit de Torah te lezen. Dan komt 

er een algeheel schuldgevoel onder het volk: er was rouw en geween, vanwege de over-

tredingen van de Torah. Maar dan springen de L’vi’im tussen het volk en roepen: Pas op, niet 

huilen, dit is geen dag van rouw, maar een dag om de arme uit te nodigen om bij jou te eten. 

Een dag van vrolijkheid en blijdschap. Dat is jouw bekering tot God. “Want de blijdschap van 

JHWH die is jullie sterkte.” En het volk ging heen in grote blijdschap, want ze hadden het 

begrepen, Nech. 8:1-13. 

Pas na Sukkot gaan ze dan over tot een speciale dag van vasten en gebed, met aansluitend een 

vernieuwing van het Verbond met God. Een nieuwe toewijding, inclusief het wegsturen van hun 

heidense vrouwen. 

Zomaar wat gedachten voordat we tot de viering van Yom Truah overgaan. 

Wel wil ik nog ruimte geven voor het vragen van vergeving: Persoonlijk wil ik zeggen dat het me 

spijt als ik iemand beledigd heb of tekort heb gedaan. Vooral wil ik vergeving vragen voor alles 

waarin ik niet het evenbeeld van onze Meester ben geweest in het afgelopen jaar. En mocht 

iemand van jullie vergeving willen vragen dan is daar alle ruimte voor. Daar zijn de 10 dagen – 

de Yamim Nora’im = de geduchte dagen – voor, die liggen tussen Yom Truah en Yom 

haKippurim. 

  



Shofar blazen:  1 serie stoten = T’kiah, sh’varim, Truah, T’kiah: 

2 series voor de gebeden, 2 series na Torahlezing, 2 series na maaltijd, 2 

series aan het eind v/d samenkomst 

Zingen: laatste lied is begin v/h gebed (Adon Olam) 

Gebeden:  

We beginnen met zingen en het laatste lied is a.h.w. de brug naar de gebeden. Deze gebeden 

komen uit de Messiaanse Machzor van Werner Stauder, met hier en daar een kleine aanpassing.  

 

Lezen Torah Num. 29:1-6 met Brachot en liedjes 

 

  



Lichte studie  

1. Vandaag is 1 Tishri 5778.  

Waarom vieren we Rosh haShanah / Nieuwjaarsdag in de 7e maand? Is dat niet vreemd? 

Omdat Isra’el een nieuwe kalender kreeg bij de uittocht uit Egypte – l’tsiyat Mitsrayim. 

Een nieuwe kalender = teken dat we een vrij volk waren. De maand v/d uittocht werd de 

1e maand en toen werd Tishri vanzelf de 7e.  

2. Hoe wordt deze dag in de Bijbel genoemd? Yom Truah (Nm 29:1) of Shabbaton zichron 

Truah (Lv 23:24)  

Wat betekent Truah?  

Woordenboek: תרועה - truah: alarm, gejuich, geschal, oorlogsgeschreeuw, alarm blazen; 

jom truah: dag van bazuingeschal, d.i. de 1e dag v/d 7e maand. Truat Melech: 

jubelgeschreeuw voor de koning; tsilts’lé truah: dreunende cymbalen; zivché truah: Ps. 

27:6 offers, waarbij op de bazuin geblazen wordt. Shabbaton zichron truah = dag om te 

denken aan het bazuingeschal.  

3. Yom Tru’ah = Bazuinendag: Stel dat je op een vreemd moment de sirene hoort. Wat is 

dan het eerste waar je aan denkt? Oei, wat zou er a/d hand zijn…  

In het oude Israel werkte de bazuin zoals een sirene bij ons. Dus als de shofar op een 

ongewoon moment geblazen werd, dan vroeg men zich af: wat zou er aan de hand zijn. 

Via de shofar werd het leger samengeroepen, werd de aanval ingezet. Maar als de offers 

gebracht waren op nw maan werd ook de shofar geblazen. Lezen Nm 10:1-10 (malchiot, 

zichronot, shofarot). Volgens rabbijnen is er geen speciaal verschil wanneer met de 

trompet of de shofar werd gebruikt. 

4. Wanneer wordt de bazuin voor ’t eerst genoemd in de Bijbel? In Ex. 19:16-19, 20:18 

5. Wanneer voor de 2e keer? In Lev. 25:9 bij Yom haKippurim: Shofar truah: Shofar moest 

luid klinken op Yom haKippurim.  

6. En waarom moet er dan hard op de Shofar geblazen worden? Om het Jubeljaar aan te 

kondigen. Bevrijding! Als er 7 Shmitahjaren geweest zijn, dus na 49 jaar, is het Jubeljaar.  

Dat het Jubeljaar wordt uitgeroepen in de 7e maand laat zien dat voor burgerlijke en 

politieke zaken het jaar met de 7e maand begint! 

7. Wanneer lezen we weer over de shofar in de Bijbel? In Joz. 6:5+20 – Jericho!! 

We hebben nu al 3 keer de Shofar: Sinai – Jubeljaar – Jericho.  

Deze 3 goed vasthouden, ze hebben te maken met de toekomst van Israël!!! 



8. In Mat. 24:31 en Jes. 27:13 de bazuin om Israel te verzamelen. De ontmoeting bij de 

Sinai wordt ook de dag van de verzameling genoemd! (Dt 9:10, 10:4, 18:16). Dus Israels 

verzameling in onze dagen is een parallel met de ontmoeting bij de Sinai! 

9. Opb. 1:10, 4:1 een stem als een bazuin / shofar. 

10. Opb. 8:2, 6, 13 (7-12) gaat over 7 bazuinen / shofarot.  

In de studie vanmiddag gaan we hier dieper op in 

 

Studie 

Luk. 17:20 – 37  “Dagen v/d Zoon des mensen”. 

Wat zijn die Dagen en wat is de Dag van JHWH?  In Opb. 1:9-10 Johannes is in de geest 

“in de Dag van JHWH” en hij hoort “een stem als van een bazuin”. 

Joel 2:1 het grote leger in aantocht richting Israel.  

Joel 2:15-17: blaast de bazuin in Tsiyon, heiligt een vasten, roept een verbodsdag (= 

gewijde samenkomst) / SeptuaGinta: Therapeion – dag van genezing! Dit is de genezing 

van de breuk in Tsiyon, de scheuring van de 2 en de 10 stammen. 

Jes. 10:20-34: Het overblijfsel van Israel wordt verzameld, omdat het oordeel over de 

volken komt. Want deze volken trekken op tegen Israel. Ashur of Assyrie kwam met een 

verzameling van volken tegen Israel. Dit is een prototype van het komen van de volken 

tegen Yerushalayim in de laatste strijd, de strijd van Arma-Geddon, Opb. 16:12-16. 

Opb. 8: Het gebed en roepen van de zielen onder het altaar in Opb. 6:10 wordt met 

zuivere wierook gebracht op het gouden altaar dat voor de troon is, 8:1-4. Dan neemt de 

engel een schaal met vuur van het altaar en werpt het op de aarde. Dit ontketend het 

oordeel van God op aarde. Dit oordeel wordt ons uitgebeeld in de vorm van 7 bazuinen. 

We hebben in de vorige studie al gekeken naar het oordeel over Jericho: 7 dagen en op 

de 7e dag 7x rond de stad met blazen van de bazuinen. De 7 dagen kunnen we vergelijkne 

met de 7 bazuinen en de 7 rondgangen om de stad met de 7 schalen in Opb. 16. Alles ziet 

echter op 1 groot oordeel van vuur wat 1/3 deel van de aarde totaal verwoest, en op dat 

1/3 deel zal de zon, maan en sterren niet meer te zien zijn. Op dat 1/3 deel worden de 

water vergiftigd net als bloed van een dode giftig is. Dit zijn uitwerkingen van 

atoombommen! De vijand wil Israel vernietigen, maar vernietigd uiteindelijk zichzelf en 

meteen wordt 1/3e deel van de aarde tot een zee van glas. Zie Opb. 15:1-4. 

Met de 7e bazuin worden alle profetieën vervuld! Zie Opb 10:6-7, Opb. 11:15-19 

Laten we afsluiten met de bemoedigende woorden uit Opb. 22:12-21! 


