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FOB dag 5, de 1ste dag van de week, de opstandingsdag van Jesjoea als 

eersteling uit de doden, daarmee de weg geopend tot andere eerstelingen 

(Habikoerim) 

We hebben al een aantal gedenkmomenten achter de rug  in de voorjaars 

feesten; even een korte terug blik: 

Het begon al een week voor Pesach, Jesjoea kwam Jeruzalem binnen werd toen 

als lam ‘apart gezet’ net zoals het pesach lam in exodus: 4 dagen onderzoek of 

er niets was aan te merken op het lam. Exodus 12:5,6 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. 

 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. 

In die 4 dagen heeft Jesjoea heel wat keuringen ondergaan! Lees de 4 

evangeliën er maar op na! 

Vervolgens werd het lam dan ook geslacht op Golgotha. Jesjoea gaf daar 

tenslotte de geest maar werd in het dodenrijk levend gemaakt naar de Geest 

door de Vader- we kunnen dit op maken uit 1 Petrus 3:18-21 

Petrus beschrijft dat ook treffend in Handelingen 2:22-24 Israëlitische mannen, 

luister naar deze woorden: Jesjoea de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door 

krachten, wonderen en tekenen, die JHWH in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf 

weet, deze Jesjoea, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van JHWH 

overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis 

gespijkerd en gedood. JHWH heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te 

ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. 

Jesjoea was daarmee de eersteling uit de dood. 

 

Uit 1 Petrus 3 kun je ook op maken dat er schijnbaar een leven maken levend 

naar de geest is en een leven maken naar het vlees. Dat gold voor Jesjoea die 

eerst werd opgewekt naar de geest en Abaddon overwon, vervolgens in het 

dodenrijk rondging om te prediken om vervolgens na 3 dagen en 3 nachten naar 

het vlees als eersteling  op te staan op de 1ste dag van de week, het moment 

wat we nu herdenken. 

Maar wat gold voor Jesjoea is ook op ons van toepassing want Hij is de eersteling 

met de bedoeling dat er broeders (en zusters natuurlijk) volgen.  

Al heel snel na Jesjoea volgden dan ook andere eerstelingen:Mattheüs 27:50-

53 Jesjoea riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel 

scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;ook werden 

de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn 

opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. 

En direct zien we het zelfde patroon van levend worden naar de geest en dan pas 

naar het lichaam, want de  heiligen worden welliswaar opgewekt, maar dat moet 
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naar de geest zijn, want ze komen pas uit de graven in een verheerlijkt lichaam 

na de opstanding van Jesjoea in een verheerlijkt lichaam. 

In een verheerlijkt lichaam verschenen ze aan velen in de Heilige stad staat er, net als 

Jesjoea zelf allerlei ontmoetingen had met mensen in Zijn verheerlijkt lichaam:  

 Want hij verscheen aan Maria Magdelena: Markus 16:9 

 in een andere gedaante openbaarde hij zich aan 2 van de discipelen in het 

veld: Markus 16:12  

 en tenslotte is hij geopenbaard aan alle 11 de discipelen: Markus 16: 14 

 Lucas zegt over deze ontmoeting dat Jesjoea in hun midden verscheen en 

dat ze eerst angstig waren omdat ze dachten dat Hij een geest was. 

Jesjoea moest ze gerust stellen en liet zijn doorboorde handen en voeten 

zien: Lucas 24:36-40   

 Ook liep Hij op met de Emmaüs gangers en nadat ze hem eindelijk 

begrepen verdween hij uit hun gezicht: Lukas 24:31  

 Paulus heeft een ontmoeting met Jesjoea die hem verschijnt vanuit de 

hemel op weg naar Damascus wat tot zijn bekering leidt.   

We kunnen nu echter weten wat ons ook te wachten staat na de wederkomst. 

Ook wij zullen opgewekt worden naar geest en vervolgens naar lichaam. 

Wat een heerlijk vooruitzicht vind ik dat; u ook? 

Toen Jesjoea opstond in de zienlijke wereld gebeurde er echter ook nog iets 

anders heel belangrijks in de onzienlijke wereld. Men noemt dat wel ‘de kleine 

hemelvaart’.  

Dat kunnen we opmaken uit de offerdienst ‘als een schaduw van de dingen die 

komen gaan’ zoals die beschreven is  

 in de Torah  

 vervolgens de vervulling ervan in de gebeurtenissen bij de opstanding in 

de evangeliën  

 en achteraf in de Hebreeënbrief 

Laten we eea in de zelfde volgorde nalezen. 

Om die dingen te doorzien moet je begrijpen dat de feesten die een schaduw zijn 

van de 1ste en 2de komst van Jesjoea oogst feesten zijn en dus nauw verbonden 

met de natuur.  

En hoe wordt de natuur aangestuurd?  Door min of méér zonlicht.  

Wanneer neemt het zonlicht toe in het voorjaar? Vanaf de Equinox! 

De natuur reageert op meer zonlicht en warmte en zo komt de eerste 

voorjaarsoogst in rijpheid. En dat is..? de gerst 

We lezen in de aanloop naar Pesach, 14 dagen na de equinox al iets over de 

gerst tijdens de plagen van Egypte: Exodus  9:31 Het vlas en de gerst waren 

platgeslagen, want de gerst stond al in de aar en het vlas in de knop 
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Dat is het aviv stadium van de gerst! Bijna rijp 

En waar is de gerst een typebeeld van? Van Jesjoea! We zien dat mooi profetisch 

terug in Richteren 7:13 Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn 

metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei: Zie, ik heb een droom gehad, en zie, een 

geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg 

ertegenaan, zodat die omviel, en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. 

Ook in het boek Ruth als Naomi op de akker van Boaz gerst mag nalezen. 

In de beschrijving van de feesten lezen we in Leviticus 23:15-16 impliciet over 

het beweegoffer van de gerst omdat zoals we al zegen dat de gerst vlak voor de 

uittocht/het 1ste Pesach bijna rijp was en de tarwe pas eind mei: 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. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan 

moet u JHWH een nieuw graanoffer aanbieden. 

Nu naar de opstanding, naar dit stukje vervulling van de voorjaarsfeesten 

Te lezen valt in Mattheüs 28:9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te 

maken, zie, Jesjoea kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn 

voeten en aanbaden Hem. 

Iets dergelijks lezen we in Lucas 24:39 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. 

We lezen echter in Johannes 20:17 Jesjoea 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. 

Wat is hier aan de hand? 

In de hemel heeft Jesjoea na zijn opstanding zijn bloed getoond als Hogepriester 

naar de orde van Melchizedek!  

We lezen daarover in Hebreeën 9:11,12 Maar toen is Messias verschenen, de 

Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte 

tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 

Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd 

binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.  

De verklaring van de zojuist genoemde tekst uit Johannes is dat Jesjoea  nog 

niet aangeraakt mocht worden omdat Hij op dat moment eerst nog in het hemels 

Heiligdom zijn bloed moest gaan tonen. In het hemels heiligdom is immers een 

afspiegeling van wat er op de aarde gebeurt! 

De ontmoetingen met de vrouwen zoals beschreven in Mattheüs en Lucas vonden 

schijnbaar plaats nadat Jesjoea zijn bloed in de hemel had getoond.  
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Vandaar de kleine hemelvaart, er volgde immers een ‘grote hemelvaart’, 40 

dagen later gerekend vanuit de omer telling. 

De omertelling brengt me terug bij de symboliek in de lijdensweek.  

Het moment dat Jesjoea ten hemel voer in Zijn verheerlijkt lichaam om Zijn 

bloed te tonen in de hemel bracht de hogepriester het eerstelingen beweegoffer 

van de gerst in de tempel zoals dat omschreven was als Torah gebod voor de 

offerdienst.! Niet wetende dat terwijl Hij daar stond te wuiven met de eersteling 

van de gert, Jesjoea, die hij mede ter dood had laten brengen, op dat moment 

na duizenden jaren profetische symboliek, dit daadwerkelijk in vervulling deed 

gaan! 

Het heilsplan gaat verder vanaf dat moment.. want we lazen al in Leviticus 

23:15-16 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. Tot de dag na de zevende sabbat 

moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u JHWH een nieuw graanoffer aanbieden. 

Van de eersteling Jesjoea en de eertelingen ten tijde van de opstanding naar een 

volgende groep eerstelingen, verbeeld in een nieuw graan offer 

Wie zijn dat na 50 dagen omertelling?  De geheiligden van de 1ste Pinksterdag 

zoals dat beschreven wordt in Handelingen! Dat zijn 2 gegiste tarwebroden en 

waar staan die voor? De 2 huizen van Israël! 

Deze eerstelingen krijgen de Torah op de tafel van het hart geschreven- dat 

betekend wedergeboorte! En wedergeboorte is garantie voor leven! 

Dit staat prachtig beschreven in 1 Korinthe 15:20-28 Lees dit zelf eens in je 

Bijbel door. 

Daarom mogen wij ook onze hoop vestigen op Jesjoea dat ook wij een groep 

vervolg- eerstelingen zullen worden als wij volharden: Johannes 5:24-26 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die 

heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van JHWH 

zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo 

heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; 

Charlie Lengkeek   Tejoeva-gemeente april 2018 

 

                                          


