


Het terugkerende Israël

Als dan de vrucht rijp is….

De nieuwe Gemeente is de 
rijpe vrucht, die uit liefde 
Torah volgt en verzameld 
wordt!

Markus 4:29, Opb. 14:14-16



ַהר ִסיַני  יבְּ -בְּ ֻחקַֹּתַ֖
B’har Sinai – B’chukotai

ויקרא – Wayiqra / Lev. 25:1 – 27:34

ירמיהו – Yirm’yahu / Jer. 16:19 – 17:14



Legerkamp Bney Yisra’el



Themamatische verbinding

• Vorige week spraken we over Shavuot – Weken(feest)

• Vandaag gaat het over Sh’mitah en Sh’nat haJovel - Jubeljaar.

• Gemeenschappelijke thema Shavuot en Sh’nat haJovel?

• Het getal 50

• Omer-telling: we tellen vanaf dag v/d ‘omer reshiet’ naar Shavuot

• 7 volle weken => Wekenfeest

• Pinkster van Pentecoste = 50e.



Shmitah en Sh’nat haJoveel

• Lev. 25

1-7 Sabbatsjaar: elk 7e jaar = shabbat voor JHWH! 

8-13 7 jaarweken / lijkt dit niet op 7 weken van Shavu’ot?

13-17 grondprijs = het aantal oogsten tot Jubeljaar!

18-22 gehoorzaam en zegen

23-24 Lossing omdat JHWH eigenaar Erets Jisra’el

53 “…voor uw ogen” – als je zoiets ziet gebeuren, moet je er werk 
van maken => zorg voor de naaste.



Sh’nat haJovel en Shavu’ot

Jovel: 7 x 7 jaren brengt ons een 50e jaar – Jubeljaar

Shavu’ot: 7 x 7 weken brengt ons een 50e dag – Wekenfeest.

Het getal 50 is thematische verbinding. 

Heeft dit profetische betekenis?



Sh’nat haJovel en Shavu’ot

Shavu’ot – feest van de Bikuriem = eerstelingen.

Eerstelingen van de graanoogst.

Met Pesach de 1e schoof gerst = Omer Reshiet - (Yeshua = Rosh)

Met Shavu’ot 2 tarwebroden = Bikuriem - Israël = b’chor - eerstgeboren

In deze eerstelingen is hele graanoogst geheiligd, Rom. 11:16

יםּ  כּורִּ בִּ – Bikuriem: eerste vruchten, rijp fruit

ַכר בָּ - bakhar: eerstgeborene, vroegrijpe vrucht

Die 2 tarwebroden vertegenwoordigen Gods eerstgeboren zoon - Isra'el



Sh’nat haJovel en Shavu’ot

Profetisch:

Israël is ‘eerstelingenvolk’ voor JHWH, Jer. 2:3.

Uitstorting Ruach / Heilige Geest voor herstel + vernieuwing Israël.

Israel uitgezaaid over hele wereld en wordt weer ‘geoogst’.

Profetisch gezien is het nog eerstelingentijd = verzameling van Israel.

De tijd van de volle oogst – Sukkot – vinden we in Zachariah 14

Dan de tijd dat alle volken komen om Sukkot te vieren

Eerstelingentijd wordt afgesloten met graanoogst van Opb. 14:14-16. 



Sh’nat haJovel en Shavu’ot

Jubeljaar: 

Na het 7e Sabbatsjaar is er een ultiem Sabbatsjaar – het 50e of 
Jubeljaar voor Israel.

Jubeljaar: vrijheid + terug naar oorspronkelijke (familie)bezit. 

Het land terug naar oorspronkelijke eigenaar.

Profetisch: 

Israël opnieuw in vrijheid in haar land en geheel het volk van JHWH!!!



Sh’nat haJovel en Shavu’ot

Conclusie

Wekenfeest en het Jubeljaar hebben beide 50 als basis. 

Shavu’ot ziet profetisch op de verzameling en vereniging van alle 12 
stammen in het Land Israël, de graanoogst die binnengehaald wordt. 

Het Jubeljaar beeldt uit: de grote verlossing en bevrijding van Israël uit 
de ballingschap + verdrukking

Land en volk verhoogd in status als ‘eersteling’ van God = hoofd van de 
naties!

Omertelling daarom samen met Psalm 67 – alle naties zullen U vrezen!



Pauze



B’chukotai

Lezen: Lev 26:3-13

Allemaal zegen, en waar doet dit aan denken?

Een stukje uit B’chukotai van Alephbeta:

https://www.alephbeta.org/course/lecture/bechukotai-why-would-
god-curse-his-people

https://www.alephbeta.org/course/lecture/bechukotai-why-would-god-curse-his-people














Na de schepping van de mens volgden de zegeningen + de Shabbat => bewaking 
Shabbatsjaar en Jubeljaar + zegen zijn verbonden





B’chukotai

Conlusie:

Wat we al zagen in Lev. 1:1-2 vinden we ook hier:

Adam krijgt niet alleen de kans om terug te keren naar God… (korban)

In Erets Yisra’el mag hij ook terugkeren naar Gan Eden…

Elke zegen in Lev. 26:3-13 is een stukje herstel van ‘de tuin van Eden’

Lev. 26:3 begint met de 1e letter aleph: כּו ֵ֑ לֵּ יּתֵּ ַתַ֖ ֻחקֹּ ם־בְּ אִּ

Lev. 26:13 eindigt met de 22e letter tav: ּות יָֽ מִּ ֹומְּ ֶכַ֖םּקָֽ ְךֶּאתְּ ֵ֥ ָֽאֹולֵּ :וָּ

Alles wat YHVH in huis heeft geeft Hij als wij gehoorzaam leven



De finale bereikt

Gelukkig zijn zij die Zijn geboden doen, 

zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, 

en opdat zij door de poorten mogen ingaan in de Stad (Yerushalayim).

Opb. 22:14




