FOB 7 9 april 2016
We zijn aan het einde van het FOB aangekomen.. dag 7
Het begon met Pesach en afgelopen donderdag herdachten we de
opstandingdag. Donderdag? Op de deels herstelde Zadok kalender was dat
echter de 1ste dag van de week. En op die dag werd de opstanding geconstateerd
lezen we in de vier Evangeliën.
Via astronomische rekenprogramma’s kun je terug halen dat in het jaar 31 n.C. de equinox op een
woensdag (dag 4) viel. Volgens de Zadok priesters is dat inderdaad dag 4 van de week zoals
omschreven in vele Qumranrollen. Doortellend viel het Pesach van Jesjoea met zijn discipelen op
dinsdag 14 aviv en werd hij gekruisigd op 15 aviv.. dat was dan 14 nisan van de Joden. Ook dat
klopt, want de maankalender viel 1 dag later in dat jaar.

Jesjoea opgewekt uit de dood als eersteling
Op de opstandingdag hebben we er bij stilgestaan dat Jesjoea verbeeld wordt in
het beweegoffer van de eerstelingen, de Omèr Rèshit van de Gerst, zoals
omschreven wordt in de Torah. Ten diepste is de symboliek van het gerstbeweegoffer dat Jesjoea ná de opstanding een “kleine hemelvaart” heeft gedaan.

Paulus refereert aan Jesjoea als dé eersteling in 1 Korinthe 15:20-28 Maar nu,
Messias ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want
omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want
zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Messias allen levend gemaakt worden. Ieder echter in
zijn eigen orde: Messias als Eersteling, daarna wie van Messias zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het
einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle
heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle
vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.
Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem
alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft,
hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf
Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal
zijn.
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Het volk Israel ten dode opgeschreven maar toch levend door de
Schelfzee
We hebben ook gezien dat de dag van het beweegoffer verbonden is met de
doortocht door de schelfzee. Het feest van de ongezuurde broden zit immers vast
aan het Pesach bij de uittocht uit Egypte. Nadat de zonen van Jacob in de nacht
van de 15de aviv Egypte verlieten, vond de doortocht plaats op de 1ste dag van
de week na de uittocht.
Als je die 2 thema’s combineert zie je de volgende symbolische betekenis: zoals
de dood Jesjoea niet kon vast houden na 3 dagen in het graf te zijn geweest, hij
maakte een doortocht door de dood zogezegd, zo kon het volk na 3 dagen
uittocht niet vast gehouden worden in de dood die hen voor ogen stond voor- en
in de schelfzee.

Na 3 dagen toch uit de dood herrezen

De doortocht door de zee was dus hun begrafenis. En aangezien de Torah
profetisch is voor de eindtijd, dus ook voor ons, moet dat beeld terug te vinden
zijn in het NT:
Romeinen 6:3,4 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood
gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de
doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Kolossenzen 2:12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent
opgewekt, door het geloof van de werking van JHWH, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
De feesten van JHWH zijn net een stripverhaal, voor iedereen begrijpbaar; Pas
na aanname van het volbrachte werk van Jesjoea op Pesach, kun je ongezuurd
verder wandelen in het leven. Door geloofsvertrouwen in het plaatsvervangend
offer van Jesjoea ben je “dood voor de zonde”.
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Vanuit vertrouwen o het volbrachte offer van Messias..

Wat er innerlijk gebeurt is met je als individu, bevestig je vervolgens ook nog
publiekelijk dan met een uiterlijk teken: de doop
Daarmee wordt symbolisch o.a. uitgedrukt dat zoals het volk bij de uittocht de
fysieke realiteit meemaakten nu echt bevrijd te zijn doordat ze een tocht door de
zee overleefden wat naar de mens gesproken niet mogelijk is, zo mag je een
“schoongewassen” nieuw begin maken met je leven na je doop door
onderdompeling.

verlangend om ongezuurd verder te wandelen..

bevestigd met een uiterlijk teken van wat er innerlijk al heeft plaats gevonden.

Bovendien werden ze in de onzienlijke wereld op een bepaalde manier bevrijd
van de machten van de duisternis: Farao met zijn leger die hen achtervolgde.
In de woestijn kwamen nieuwe uitdagingen maar dit hadden ze overleefd en
achter zich gelaten. Ik geloof dat dit krachtenspel in de onzienlijke wereld ook een rol
speelt bij gelovigen nu. Heel droevig dat te tegenstander miljoenen christenen door de
misleiding van de kinderdoop op een bepaalde manier kan blijven beïnvloeden, wat niet
meer mogelijk is na de volwassendoop.
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Vanaf afgelopen donderdag zijn we echter ook de geroepen om nog weer een
ander aspekt van het heilsplan voor ons/ het volk te gedenken: de omertelling

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.

7 volle weken.. daarom heet het Feest der Eerstelingen ook wel het wekenfeest.
Het Woord spreekt dus met verschillende namen over dit Feest:





Feest van de Oogst (Exodus 23:16)
Feest der Weken (Exodus 34:22)
DAG (=50e dag) der Eerstelingen (Numeri 28:26)
Pinksteren (Handelingen 2:1;20:16, 1Korinthe 16:8). Omdat de OT-namen
allemaal anders zijn dan de NT-term Pinksteren, zien de meeste mensen
niet, dat Wekenfeest en Pinksteren één en hetzelfde is.

Het Feest heeft drie tijdsaspecten:




De 1e dag, de dag der Beweeggarve,
de 7 weken
en de 50e dag, de Dag der Eerstelingen.

Slechts weinigen begrijpen de diepere betekenis van de 50 dagen van het
Wekenfeest. De sleutel ligt bij een andere naam voor dit feest: feest van de
eerstelingen:
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De 1e Dag, de dag der Beweeggarve stelt onze opgestane Messias voor
als eersteling.



De Zeven Weken van het Wekenfeest stellen die ook eerstelingen voor?
Er zijn uitleggers die de 7 weken linken aan de zeven kandelaren, dat zijn
de zeven Gemeenten uit Openbaring..



En de Pinksterdag, de 50e Dag, de Dag der Eerstelingen, stelt het
Millennium, het Duizendjarig Vrederijk, voor. En wie mogen daar in leven?
De ware eerstelingen gelovigen! Natuurlijk met Jesjoea voorop!

Is dat terug te vinden in het NT vanuit de stellingname dat de Torah de basis is
en dat er dus in het NT alleen maar beelden gebruikt worden uit de Torah en de
profeten die geciteerd en verder verklaart worden?
We begonnen al met 1 Korinthe 15: 20 en 23 om te laten zien dat de gelovigen
eerstelingen zijn en Jesjoea de eerste van alle eerstelingen is. Nog een mooie
tekst in dit verband is 2Thessalonisezen 2:13 Maar wij moeten JHWH altijd voor u
danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat JHWH u als eerstelingen verkoren heeft tot
zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.
Een aantal eerstelingen, verbeeld in het Wekenfeest, vinden we in iedergeval in
Openbaring 20:4-6 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun
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gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jesjoea en om het
Woord van JHWH, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet
ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als
koningen regeren met Jesjoea de Messias, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden
niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen
macht, maar zij zullen priesters van JHWH en van Messias zijn, en zij zullen met Hem als koningen
regeren, duizend jaar lang.
De 50e dag als Beeld van het Millennium.. Jesjoea en de Zijnen regeren tijdens
het Duizendjarig Rijk. Pinksteren, de 50e dag, is daarmee ook een beeld van het
50e jaar, het Jubeljaar. Het Vrederijk is zo verbeeld als het ultieme 50ste Jubeljaar






Dan krijgen het Huis Juda en het Huis Israëls ‘t land terug (=Jubeljaar).
Dan gaat de Wet (=Pinksteren) des Heren uit van Jeruzalem.
Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren (dmv de Geest)
(=Pinksteren) (Jes 11:9; Hab 2:14).
Pinksteren na de 7e Sabbat.. zo het Jubeljaar na het 7e Sabbatsjaar
Zo valt Pinksteren dan ook na de 49e dag, na de 7e sabbat, zoals het
Jubeljaar na het 49e jaar, na het 7e Sabbatsjaar valt.

Alle reden om 50 dagen te tellen en ons te verheugen op wat komen
gaat en te bidden dat die tijd spoedig mag komen!
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