Sjavoe’ot Tesjoeva-gemeente 2018
“Wacht op de kracht”
We zijn in de jaarlijkse feestencyclus aangeland bij het laatste voorjaarsfeest,
sjavoe ot,– weken; sjavoea is in het Hebreeuws week – in het Nederlands dus het
wekenfeest omdat we immers 7 weken geteld hebben.
In het christendom spreekt men over ‘het pinksterfeest’ - dat komt van het Griekse
pentekoste- 50ste dag- tot en met vandaag hebben we dan ook 50 dagen geteld en
is het tijd voor een nieuw beweegoffer- Nu niet van de gerst maar van de tarwe.
Laten we de instelling van dit feest nalezen in de Torah: We lezen daar over in
Leviticus 23:16-21 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u
JHWH een nieuw graanoffer aanbieden. 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 JHWH.

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 JHWH,
met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename
geur voor JHWH. 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
JHWH bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor JHWH, bestemd voor de
priester. 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.
We bespraken eerder dat op de 1ste dag van de week na Pesach er een
beweegoffer van de eerste gerst werd gebracht. Dat éne óngezuurde hefoffer
staat voor ‘de kleine hemelvaart’ van de eersteling Jesjoea na zijn opstanding.
Sjavoeot is de volgende graan oogst en nu staat er duidelijk dat het om twéé
gezúúrde broden moet gaan.
Als je de symboliek doortrekt dan ligt het voor de hand om deze 2 gezuurde
broden te duiden als eerstelingen ná de Eersteling en het kan niet anders dan dat
dit gaat om de 2 huizen van Israël. Met hen werd bij de Horeb het verbond
gesloten met verbondsregels, samengevat op de 2 stenen tafels.
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FOB dag 4:
1 gerstebrood
ongezuurd

Sjavoe’ot:
2 tarwebroden
gezuurd

Eersteling Jesjoea

>Eersteling van de volken:
de 2 huizen van Israël
>de 2 stenen tafels met de 10
Woorden

‘Kleine hemelvaart’

Ontmoeting tussen hemel en aarde bij
de Horeb

Ook Deuteronomium16:10-12 spreekt over de instelling van sjavoeot en geeft
nog andere details van die broden: Daarna moet u het Wekenfeest houden voor JHWH, uw
Elohiem. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin JHWH, uw
Elohiem, u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van JHWH, uw Elohiem, u, uw zoon en
uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de Leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees
en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die JHWH, uw Elohiem, zal uitkiezen om Zijn Naam
daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze
verordeningen in acht nemen en houden.
Is dit allemaal niet bijzonder profetisch?
Op de 50ste dag, (50 staat voor totale bevrijding –jubeljaar wijzend naar het
laatste ultieme Jubeljaar) naderen middels een hefoffer ( dankbaar gedenken en
verblijden) de 2 huizen van Israël en een ieder die daar bij wil horen en zich ook
aan de spelregels wil houden, als gezuurde eerstelingen van de tarwe onder
leiding van Mozes die symbool staat voor de ongezuurde eersteling van de Gerst
Jesjoea tot de bruiloft van het Lam.
Dat gaat misschien wat snel; even in een kolom verbeelden:
Symbolische handeling
Op de 50ste dag omertelling

Profetische lading
~50ste jaar= Jubeljaar= ultieme
bevrijding en kwijtschelding schulden
en teruggave land

Naderen 2 gezuurde broden van de
eerstelingen van de tarwe

Naderen de 2 huizen van Israël in
onvolmaaktheid als eerstelingen uit de
volken met ingeënte anderen
Onder leiding van Jesjoea de eersteling
uit de doden

Onder leiding van de al eerder
geroepen Mozes (eersteling gerst)
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Gedenkend verlossing van de slavernij
uit Egypte
En daarom blij en dankbaar een
vrijwillig hefoffer brengend
Naar de plaats van aanbidding die
JHWH verkiezen zal: bij de Horeb;
De plek met vele manifestaties: vuur,
rook, stemmen enz

Gedenkend dat ook wij vrijgekocht zijn
door het bloed van het Lam
Zo komend tot vrijwillige lofprijs en
aanbidding met opgeheven handen
In Zijn tegenwoordigheid en in het
midden van de gemeente;
Als belangrijke tussenstap in de tijd in
Jeruzalem ten tijde van Handelingen
met vergelijkbare manifestaties
Om het huwelijkscontract (ketoeba)te
tekenen: verlossing in Messias én het
houden van JaH’s geboden.
Voor de bruiloft met bruiloftsmaal van
het Lam dat aanstaande is!
Jesjoea, de ‘zon der gerechtigheid’ is
dan definitief verbonden aan zijn bruid
(=tamti in Hooglied), de 2 huizen van
Israël (tweeling = ta’oemti)

Voor de verbondsluiting met
verbondsregels samengevat in de 10
woorden op 2 stenen tafelen
En vieren feest rondom de gebrachte
offers van lammeren, runderen, geiten
Dit geschiedde in de 2de maand van het
jaar; dan staat de zon in het teken van
sterrenbeeld tweeling

Deze symboliek wijst vooral naar het eindresultaat, maar we weten allemaal dat
het helaas nog niet zo ver is. Maar we zijn stap voor stap onderweg en gaan nu
kijken naar een hele belangrijke tussenstap die gemaakt werd zo’n 2000 jaar
geleden.
We grijpen daarvoor terug naar de periode tussen de opstanding van Jesjoea en
sjavoeot omdat hier waardevolle informatie in staat over het doel van sjavoeot.
We lezen daarvoor Lucas 24:36-49 En toen zij over deze dingen spraken, stond Jesjoea
Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten
dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke
overwegingen op in uw hart?
Zie je dat het in 1ste instantie allemaal gaat over de identiteit van de Messias?
Jesjoea probeert ze duidelijk te maken dat hij de opgestane heer is, de
opgestane kurios , dat is de opgestane meester. Ze dachten echter dat hij een
geest was.. Maar wie is geest? God is Geest!
Jesjoea vervolgt zijn poging ze echter te overtuigen dat hij toch écht fysiek is:
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. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten
zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt
u hier iets te eten?
Waarom was het zo moeilijk te geloven dat Jesjoea geen geest was? Jesjoea was
wel fysiek aanwezig, maar Hij stond voor hen in een verheerlijkt opstandings
lichaam!- dat zal er toch wat anders uitzien als het omhulsel wat jij en ik nog om
ons heen hebben. Zou hij net er net als Adam uit gezien hebben vóór de
zondeval- mogelijk met licht omgeven?
En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat. En Hij nam het aan en at het
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voor hun ogen op. 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.
Op basis van deze laatste verklaring beginnen wij daarom ook steeds bij de
basis, de Torah en zien dan dat die in lijn is met de profeten en daarmee hebben
we dan de juiste context te pakken en de juiste bril op om het Nt, de briet
chadasja te begrijpen.
En als we die volgorde oprecht onderzoekend vast houden wat gebeurt er dan?
Vers 45: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.
Dat is een belangrijk vers! Heb jij dat ook wel eens? Je getuigd als brugman over
het geloof, ‘dat moet toch niet te missen zijn voor de ander’ denk je, maar die
pikt het toch niet op.. Daarom moeten we naast getuigen ook bidden voor
‘openbaring’- dat is een geopend verstand.
vers 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Messias lijden en uit de doden
opstaan op de derde dag.
Nou komen we bij de voorwaarde, de laatste tussenstap, die altijd zal leiden tot
uitstorting van de Ruach als mensen gehoor geven aan de boodschap:
Vers 47 En in Zijn Naam (de Naam van Jesjoea, want het is een citaat) moet onder alle
volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.En u bent van
deze dingen getuigen.
Deze verzen, ook wel de zendingsopdracht genoemd, spreekt enerzijds de
boodschapper van het goede nieuws aan –predik - en spreekt anderzijds de
ontvanger van het nieuws aan, want– bekering – wordt gevraagd..tot vergeving
Aan de boodschapper: Predik! Ga er maar aan staan!
Er gaat nog wel eens wat mis met dat ‘prediken’ . Voor dat je het weet zijn we
de ander aan het optuigen, aftuigen(woordenstrijd) of overtuigen ipv
eenvoudigweg te ‘getuigen’..
Maar als we van onze fouten geleerd hebben en groeien in getuigen, zien we
helaas vaak óók geen resultaat!?
Dat kan echter 2 redenen hebben:


We moeten ons realiseren dat we in ons getuigen vaak ‘een puzzelstukje
leggen’ in iemands leven en er is een principe dat de 1 zaait en de ander
oogst..

Of om een ander beeld te gebruiken: het gezaaide Woord heeft tijd nodig
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om te ontkiemen, en dan moet het ook nog eens in goede aarde zijn
gevallen.
Of we getuigen met onvoldoende geestkracht!

Dat laatste punt brengt ons écht bij het thema van sjavoeot! We hebben kracht
nodig om te getuigen van het Koninkrijk!
vers 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.
Let op hier staan 2 dingen:




Ze moesten met kracht bekleed worden, en Jesjoea had deze belofte van
de Vader eerder al aangekondigd. We lezen dat bijvoorbeeld in Johannes
15:26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest
van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.
Ze moesten er op wachten: ‘wacht op de kracht’!

De discipelen kregen dus de instructie om te wachten en wat prachtig dat die
verwachting vervuld werd op het 2de jaarlijkse opgangsfeest in die tijd: sjavoeot
te Jeruzalem.
Want dit oogstfeest is verbonden met het herdenken van de wetgeving eeuwen
daarvoor op de berg Horeb.
Dat juist op dát feest de geest werd uitgestort is een (eerste) vervulling van de
belofte uit Joel 2:28,29 Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle
vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw
jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitstorten.
Een beter moment had de Vader niet kunnen kiezen om ons duidelijk te maken
dat het de bedoeling is dat die uitgestorte geest in ons hart gewoon de geboden
van de vader naspreekt om die te gehoorzamen!
Dus wees gewaarschuwd: als ‘je meent dat de geest door jou spreekt maar er
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valt te constateren dat deze geestesuiting de Torah tegenspreekt, dan moet er
direct een alarmbel bij je gaan rinkelen!
Jesjoea zegt in lijn met deze stellingname in Mattheüs 7:21 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.
Mattheüs 5:19 is ook zeer duidelijk in dit verband: Wie dan een van deze geringste
geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk
der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der
hemelen.
Sjavoeot is het moment dat de Geest de Torah ontmoette. Geest en Torah zijn
niet los van elkaar te verkrijgen; geen Geest zonder Thora, ze zijn een eenheid.
Zo is naar ik geloof (zie ook de studie ‘wie- wat- het Woord in Johannes 1’) het heelal
geschapen door het Woord (de Torah) en de Geest: Psalm 33:6,9 Door het Woord
van JHWH is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. Want Híj spreekt
en het is er,Híj gebiedt en het staat er.

Woord & Geest

Oke, de discipelen, de apostelen moesten dus op de Trooster, de kracht wachten
en dat deden ze met volhardend bidden. Toen toen ze die kracht eenmaal
ontvingen gebeurde er van alles. Het boek heet dan ook: handelingen der
apostelen.
Maar wacht even, geldt dat dan ook voor ons? Wij zijn toch geen apostelen?
Apostel betekende gezondene.. zijn wij dat uiteindelijk niet allemaal? In meer of
mindere mate in iedergeval!
Dus de vervulling met de geest is beschikbaar voor een ieder. En áls dat gebeurt
dan komt er kracht.
Dat principe is ook nu nog actueel want bij de zelfde zendingsopdracht zoals die
is beschreven in Mattheüs 28: 18-20 eindigt Jesjoea met de woorden: En zie, Ik
ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
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Wij leven nu nog steeds in de lange periode tussen sjavoeot en de wederkomst
van Jesjoea die zal plaats vinden ten tijde van een najaarsfeesten-cyclus in de
(nabije)toekomst.
En waar zouden wij zijn in ‘al de dagen tot de voleinding der wereld’ zonder
leiding en vertroosting van de geest!
Vandaag is in iedergeval de dag om dat moment van uitstorting van de geest,
beschikbaar voor alle vlees te gedenken!
Overigens was de Geest er al in het Oude Testament hoor! Lees maar eens Numeri 10

Wachten
Ik zou nog even weer stil willen staan bij dat 2de puntje: dat ze moesten
wachten.
Wacht op de kracht.. Dat de geest is uitgestort en beschikbaar is, daar zijn we
het wel met elkaar over eens, maar dat wachten (zoals de discipelen 10 dagen
deden), is dat ook voor ons nog steeds een aandachtspunt?
Ik denk het wel! Zeker in deze maatschappij van directe behoefte bevrediging is
wachten meer en meer voor ons een vaardigheid die we niet zo gewend meer
zijn!
In de Bijbel staan in iedergeval verschillende verhalen waarin de hoofdpersonen
getest werden in wachten! Helaas met veel missers..





Abraham moest wachten op de belofte van een zoon, toen dat lang duurde
verwekte hij Ismaël bij Hagar met alle gevolgen van dien waar we nu nog
last van hebben..
Het volk moest wachten op Mozes die op de berg Horeb was en dat
hielden ze helaas niet vol wat leidde tot het maken van het gouden kalf
Saul moest 7 dagen wachten op Samuel maar toen die maar niet kwam en
zijn soldaten onrustig werden bracht hij vroegtijdig een offer en dat was
de inleiding op zijn ondergang..

Alles is voor ons geschreven ons tot voorbeeld en waarschuwing (1 Korinthe
10:11) en dat betreft dus ook de missers met betrekking tot wachten.
Natuurlijk zijn er ook positieve voorbeelden waarbij het wachten werd volgehouden tot
het moment van de vervulling:




Het volk moest 7x om Jericho heen lopen en dat hielden ze geduldig vol..
De discipelen bleven volharden in gebed 10 dagen lang en toen kwam de
kracht!

Beoefen je in wachten! Als je geduldig en biddend wacht op de kracht, net als de
discipelen in de bovenkamer, dan gaat Vader echt wel antwoorden en zijn
beloftes vervullen! Ook voor het laatst der dagen waar we meer en meer in
belanden mogen we verwachten dat Hij voor ons zal strijden!
Er bestaat ook nog zoiets als collectief wachten. Jesaja 51:5 spreekt over een
wachten van landen/volken in de (nabije) toekomst;Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil
7

treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen de volken oordelen, de kustlanden zullen op Mij wachten
en op Mijn arm zullen ze hopen.
Sprekend over wachten kom ik bij een eigen ervaring met wachten. Voor mij was
het aanvankelijk een zoeken waar ik vandaag over zou gaan spreken.
Dat speelde allemaal afgelopen zondag. Ik was de hele dag alleen thuis. Je bid, je denkt
na, je leest.. tenslotte begon het idee om te spreken over ‘wachten’ te rijpen. Toen ik dat
verder ging uitwerken, kreeg ik vervolgens een appje van Patrick. Die vertelde wat over
zijn ervaringen op Lanzarote, hij zou er meer willen getuigen dan dat hij tot nu toe kon
doen, maar hij eindigde met: I’ll be patient!

Dat is dan weer zo bijzonder dat je op een thema- in dit geval ‘wachten’- zit te
broeden en dan blijkt de wind de zelfde kan op te waaien in ‘het lichaam’.
Waren er anderen hier aanwezig soms ook bepaald bij ‘wachten’ de afgelopen
week?
Ik heb mij verder voorbereid zoals ik nu gesproken heb maar op een gegeven
moment kreeg ik de indruk dat de geest in mij tegen me zei: ‘je wilt spreken
over wachten op de kracht? Dan moet je zelf ook maar wachten op de kracht tot
het zover is!’
Als je wacht op de kracht dan gaat JaH zelf voor je strijden! Dat wil ik
meemaken!
Oké, wachten is 1 ding, maar hoe te wachten? Gewoon niks meer doen en
wachten op het toeval? Nee, wachten moet je nooit passief doen.
We lazen eerder al in Deuteronomium 16:10 een bijzondere symbolische hint
over hoé onze houding kan en moet zijn: Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw
hand, naar de mate waarin JHWH, uw Elohiem, u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht
van JHWH
Wat lezen we hier:
Er wordt gave gebracht
dit wordt vrijwillig gebracht
Er wordt een houding van blijdschap gevraagd
en bedenk dat deze gave gebracht moest worden op een specifiek moment: na
7x7=49 dagen (ver)wachten!
Dus Shavuot is een dankfeest dat ieder van ons oproept om stil te staan bij de
zeer persoonlijke vraag wat en hoe ik Hém nu als offer mag brengen, en zeker
vandaag.
Dat bepaalt ons er bij dat we het beste en eerste van ons hele leven geheel
vrijwillig aan Hem mogen wijden,(7x7) als een Hem welgevallig eerstelingen
offer. Ons offer moet heilig voor Elohiem zijn en een aangename geur
verspreiden lazen we in Leviticus 23:18-20. Als we dat doen dan komt er
absoluut zegen (50)
Nou nou, dat is een offer dat als eerstelingenoffer liefdevolle toewijding vraagt!
Dat is wat God inderdaad in ons begeert te zien: “een levend, heilig en God
welbehagelijk offer…” .
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Dat staat beschreven in Romeinen 12. Laten we dit hoofdstuk met elkaar
biddend lezen ter afsluiting en ik bid dat de Geest op het Woord zal getuigen!
Sjavoea tov!

Charlie Lengkeek sjavoe’ot 2018
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