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Woord nav “de 8ste dag”   17 oktober 2015   Tesjoeva-gemeente 

Ik begin met een vraag die ik alleen zelf kan beantwoorden.. Wat heeft mijn 

motorfiets en een doorgetrokken streep te maken met een nieuw begin? 

 Op een dag reed ik naar mijn werk en zat op 

een B-weg al een hele poos achter een tergend langzaam voortkruipende vrachtwagen.. 

U raad het al.. bij de oprit naar de snelweg greep ik mijn kans en met een flinke draai 

aan de gashandel ging ik, over de doorgetrokken streep rechtsom langs de vrachtwagen, 

op weg naar verderop.. eindelijk van dat trage gevaarte verlost! “King of the road”! 

Totdat ik enkele kilometers verderop door een zwarte VW golf ingehaald werd en 

plotseling een bord voor mijn neus kreeg: politie volgen..  350 euro!!  

Nadat ik mij bij dit lot had neergelegd werd ik echter s’middags opgebeld door een 

collega-politie met wie ik via het werk veel samenwerk. Die had van deze bekeuring 

vernomen en zelf het initiatief genomen om deze bekeuring te laten seponeren met een 

waarschuwing!  

Hoe blij kan een mens dan zijn! Niet verdient vanwege mijn wetsovertreding en 

toch genade verkregen; Ik voelde die dag als het mogen beleven van “een nieuw 

begin” als weggebruiker!  

Effect: mij zie je niet snel meer over een doorgetrokken streep rijden! 

Dit verhaal past voor mij dus eigenlijk een beetje bij het feest van de 8ste dag, 

want deze dag staat ook voor een nieuw begin, al omvat het meer als gewoon 

opnieuw beginnen, maar daarover gaan we het nog hebben. 

 

De 8ste dag is het allerlaatste slotfeest in de jaarlijkse cyclus van de feesten van 

JHWH. De feesten die het Heilsplan symboliseren dat onze hemelse Vader met 

deze wereld heeft. 

Wij zeggen misschien wel eens in een pessimistische of cynische bui:  

“ik zie er geen heil in”, maar gelukkig denkt JHWH daar anders over met 

betrekking tot deze wereld! Hij heeft de mensheid als kroon van de schepping 

lief. 

Hoeveel pijn moet het Hem gedaan hebben dat de mensheid in zonde is gevallen 

en wat gaat het er nog steeds verschrikkelijk aan toe op dit moment!  
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 Wanneer houdt het eens op is mogelijk uw en mijn 

gebed.. 

 

Maar JHWH ziet nog steeds heil in deze wereld, en Hij werkt naar dat definitieve 

heil toe en Zijn plannen falen niet. Amen?! 

En dat plan, reeds gedeeltelijk vervuld, mogen we elk jaar met elkaar repeteren 

en wie weet leven we in de tijd dat we de finale zelfs mogen meemaken in ons 

eigen leven! Heeft u daar ook geloof voor of ben ik de enige? 

Hoe ziet dat Heilsplan er dan uit? Weer even repeteren..  

 
Het begint allemaal met Pesach: (persoonlijke) verlossing van slavernij door een 

plaatsvervangend Lam 

 
Vervolgens het feest van de ongezuurde broden: Jehosjoea werd gedurende het 

FOB opgewekt uit de dood en dat doen wij symbolisch ook door het watergraf 

van de doop, zoals het volk indertijd ook door de zee ging.  

Vanuit verlossing door de doop ongezuurd leren wandelen volgens Torah 

is de volgende stap..  



3 
 

 
Daarbij gesteund door “een handboek voor het leven”, ontvangen op de Sinai: 

Sjavoeot. 

 
En al deze voorjaarsfeesten heeft Jehosjoea vervult precies op de feestdagen die 

er symbolisch voor stonden. 

Dat schept verwachting voor de najaarsfeesten! Dan komt Jehosjoea terug, niet 

als Lam/Ram maar als Leeuw van Juda! 

 
Dan zal JHWH komen door Zijn rechterarm, de Messias op de Dag van de 

bazuinen: wordt wakker wereld! Vuuroordeel! 

Middels collectief berouw is er nog steeds verzoening te ontvangen: Grote 

verzoendag. 
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Pas als je verzoend bent is er reden tot uitzinnige vreugde! LHF: Feest! Het 

vrederijk. 

   

Van al de nu genoemde feesten zijn er 3 zogenaamde opgangsfeesten.. De 

mannen werden geacht naar Jeruzalem te komen.. En we weten ook dat deze 

feesten nauw verbonden zijn met de oogst.. 

Alle gegevens bij elkaar over de opgaansfeesten even samengevat in een 

tabelletje: 

feest oogst geschiedenis profetisch 

Pesach Gerst Verlossing uit 

slavernij Egypte 

Golgotha 

Sjavoeot Tarwe Torah op stenen 

tafels Sinai 

Pinksteren: Torah 

op tafel van het 
hart 

Soekot Fruitoogst Bescherming in de 
woestijn 

Definitief “thuis” 
komen uit Babylon 

 

Nou moeten we ons realiseren dat dit heilsplan zich afspeelt in de tijd.. 

Het is niet voor niets dat de Feesten van JHWH de Moadiem worden genoemd; 

Mo’ed staat voor:feesttijd, ontmoetingstijd, vastgestelde tijd, afspraak, vergadering 

met een bepaald doel, signaal en teken.. 

Maar JHWH is van eeuwigheid. 
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Dus ergens moet de connectie weer gemaakt worden tussen de tijd van het 7000 

jarig Heilsplan en de eeuwigheid. 

En dat is verbeeld in het feest van de 8ste dag. 

7 dagen LH-feest spreekt van volheid in het aardse. De 8ste dag zit echter niet 

meer in het aardse systeem. 8 is als.. “de eerste toon van een nieuw muziek 

stuk”. Daarom zijn Op de 8ste dag alle sukka’s… leeg!  

   

Want 8 = nieuwe dimensie; de dimensie van de eeuwigheid 

Maar eerst even het P’sjat-niveau: Leviticus 23 vers 36 en 39 noemen sjemini 

atseret als heilige samenkomst en rustdag. Deze 2 instructies voor deze dag 

worden in Numeri 29:35 tesamen genoemd: Op de achtste dag moet u een bijzondere 

samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 

 

Dat spreekt voor zich.. Maar deze tekst zegt nog niets over de diepere 

betekenis van dit feest, en die is er ongetwijfeld. 

Wat is toch de nieuwe dimensie waar het Woord op doelt? Ik denk dat die 

o.a. verborgen ligt in de volgende tekst: 

Jeremia 31:31-33 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik met het huis van Israël 

en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun 

vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te 

leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt 

JHWH. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, 

spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik 

zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.  
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Velen gaan er vanuit dat dit vervuld is met de Pinksterdag in Handelingen, ik 

denk echter dat dit nog maar een voorvervulling is van een veel diepere 

uitwerking van deze profetie, namelijk in het nieuwe begin wat verbeeld wordt 

met de 8ste dag.  

De betekenis van de Hebreeuwse letter met getalswaarde 8, de chet ondersteunt 

dat idee:  

De Hebreeuwse letters vormen met hun getalswaarde een soort letterverhaal en 

de cheth staat in dat verhaal voor afsluiting/omheining en hekwerk.. en dat doelt 

dan op de verinnerlijking van de Torah! Want de Torah aanvaarden is 1, maar de 

Torah volhouden in de praktijk is heel wat moeilijker!  

 
Met de cheth komt de volhardingsstrijd om vol te houden in de allerlaatste fase: 

ipv opgelegde regels van buitenaf, Torah beleeft van binnen uit! Juist waar 

Jeremia 31 over spreekt. 

 

In de Joodse traditie wordt vaak gedanst met de Torah rol, maar bij de 

definitieve vervulling van dit feest hoeven we alleen nog maar te dansen “met 

alles wat in ons is”, namelijk de Torah! 

Deze achtste dag, die een apart feest is, wordt "de laatste, de grote dag van het 

feest" genoemd in Johannes 7:37 

Let op waarover Jehosjoea op deze dag predikte: Johannes 7:37,38 En op de 

laatste, de grote dag van het feest, stond Jehosjoea daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat 

hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 

water zullen uit zijn binnenste vloeien.  

Deze preek van Jesjoea geeft dus ook de betekenis van de laatste grote dag 

weer! De Torah op de tafel van het hart is de volheid van Gods Geest die de 

Torah exact naspreekt! Water spreekt van de Geest. 

Nog meer  tekstgedeelten die iets hebben met een 8ste dag…  

Ik moet direct denken aan Noach! De vloed kwam op de 8ste dag na een 

aankondiging en het inladen van mens & dier van 7 dagen. Waarbij er expliciet 

staat dat er 8 zielen gered werden in de Ark voor.. een totaal nieuw begin 
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We zien het 8ste dag principe ook terug in de procedure bij melaatsheid. 

Leviticus 14: 8-10  …maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven.  Op de zevende dag 

moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar 

moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen; dan is hij weer rein. Op 

de achtste dag moet hij twee jonge rammen zonder enig gebrek en .. 

Reiniging en heiliging (melaatsheid staat voor de zonde) gedurende 7 dagen en 

dan op de 8ste dag: Rein verklaring! 

Op heel veel manieren probeert onze Hemelse Vader op subtiele wijze ons wat 

bij te brengen, zeker niet als hapklare brokjes.. 

Zo zit het 8ste dag principe ook verborgen in de offerprocedures in de tabernakel 

en later de tempel: 

Leviticus 9  beschrijft dat na 7 dagen van voorbereidingen op de 8ste dag de 

inwijdingsceremonieën van Aäron en zijn zonen en ook die van de 

ambtsaanvaarding van alle priesters en Levieten. Ik citeer: 

Leviticus 9:1 Op de achtste dag riep Mozes Aäron, zijn zonen en de oudsten van Israel, 

Leviticus 9:4 Vandaag zal JHWH jullie verschijnen. 

Leviticus 9:6 Mozes zei: Dit is wat JHWH jullie geboden heeft om te doen, opdat de heerlijkheid 

van JHWH jullie zal verschijnen. 

Uit deze verzen kunnen we wederom opmaken dat er na een periode van 

volheid, namelijk 7 dagen, op de 8ste dag iets bijzonders en nieuws gebeurt: 

namelijk het verschijnen van de heerlijkheid, de shechina van JHWH! En ja hoor! 

Het gebeurde echt! Lezen we in Leviticus 9:22-24: Daarna hief Aäron zijn handen 

op over het volk, en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het 

brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aäron de tent van 

ontmoeting binnen, en toen zij er weer uit kwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid 

van JHWH verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van JHWH, 

en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten 

zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde.  

Je ziet hier dat na 7 dagen van voorbereiding, op de 8ste dag een nieuwe situatie 

ontstond..  En als we het dan over een diepere laag hebben bij deze situatie.. 

waar zou dit naar vooruit kunnen wijzen? 

Wellicht de opstanding van onze Messias!? Verscheen de heerlijkheid van JHWH 

niet in Hem toen hij werd opgewekt uit de dood in het ochtendgloren van de 8ste 

dag?! (7+1). 

Niet alleen in de procedures, maar ook in de offers zelf ligt onderwijs verscholen 

over de 8ste dag: 

Neem bijvoorbeeld het toewijdingsgebod van de eerstgeborenen uit Exodus 

22:30 Zo zullen jullie met jullie runderen en kleinvee doen: zeven dagen zullen zij bij de moeder 

blijven, op de achtste dag zullen jullie ze Mij geven. 

In het slachten van de dieren zien we het werk van de Messias op het kruis van 

Golgotha. In het offertijdstip, op de 8ste dag, zien we de opgestane Heer 
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gesymboliseerd. (de 1ste dag van de week is immers ook de 8ste dag na de 7de 

dag, de sabbat, te noemen?) 

 

Zo zijn er nog meer voorbeelden te geven van allerlei 8ste dag situaties uit het 

Woord; een laatste voorbeeld is natuurlijk de besnijdenis, die moet plaats vinden 

op de 8ste dag. Je kunt wel spreken van nogal een nieuw begin na 7 niets 

vermoedende dagen gekoesterd te zijn aan de moederborst! 

De instelling van de besnijdenis: Genesis 17:12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie 

mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én 

degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. 

- Dat betekende een verandering in het vlees met voordelen mbt hygiëne en het 

voorkomen van ziekte 

- Dat was schijnbaar ook het moment dat het baby’tje een naam kreeg, in ieder 

geval bij Johannes de doper:  

Lucas 1: 59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze 

wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader, 

En ook Jehosjoea verging het zo.. Zijn naam was al bekend maar schijnbaar pas 

publiekelijk openbaar gemaakt op de 8ste dag: Lucas 2:21 En toen acht dagen vervuld 

waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de Naam Jesjoea gegeven, die genoemd was 

door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was. 

Overigens, hoogst waarschijnlijk is het feest van de 8ste dag de dag waarop 

Jehosjoea besneden werd!  

Dus geboren op dag 1 van het LHF en besneden op de 8ste dag.  

In Johannes 1:14 staat: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  / 

getabernakeld 

Dat is het Griekse woord 4637 Ske’no-oo: zijn tent opslaan/in een tent 

wonen/kamperen! Een prachtige hint voor de stellingname over dit tijdstip van 

geboorte ten tijde van het LHF tegenover de Kersttijd. In het Engels heet dit 

feest ook treffend: feast of Tabernacles.. 
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- en de geestelijke betekenis van de besnijdenis op de 8ste dag?  

Laten we een tekst kiezen uit de Torah, de profeten en het vernieuwde verbond 

om te illustreren dat die altijd in lijn zijn met elkaar: 

Let op bij deze 3 voorbeelden: er zit een element HOREN in en een element 

(niet)DOEN 

Deuteronomium 10:16 Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig 

En ook de profeten blijven in lijn: Jeremia 4:4 Besnijd u voor JHWH en doe de 

voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem; anders zal Mijn 

grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen, vanwege uw 

slechte daden.  

Tenslotte het NT: Romeinen 4:11-13 En hij (Abraham) heeft het teken van de 

besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij 

nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij 

onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden;  en om een vader 

te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die 

ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij 

nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht 

gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het 

geloof.  

Nu hebben we het nog niet gehad over de profetische betekenis in de toekomst.. 

Laten we daarom afsluiten met het boek Openbaring. 
 
Veel mensen verwarren teksten die gaan over het vrederijk met teksten die 

spreken over de eeuwigheid, de 8ste dag.. let daar dus op. 

Jesaj 11, 65, 66, Ezechiel 37, 40-48, Zacharia 14, gaan over een VERnieuwde 

hemel, en een VERnieuwde aarde, maar het zijn nog steeds een fysieke hemel en 

aarde, maar dan vernieuwd, teruggebracht naar hun oorspronkelijke perfecte 

staat van de Hof van Eden, van Genesis 1-2.  

Alles is en blijft fysiek in deze teksten. Openbaring 21 en 22 spreken echter wel 

duidelijk over de 8ste dag.  

Alles is dan anders.. geen zee meer, geen zon en maan.. bijna onvoorstelbaar. 
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Openbaring 21: 1-4  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 

hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, 

zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van JHWH uit de hemel, gereedgemaakt 

als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel 

zeggen: Zie, de tent van JHW is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn 

volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En JHWH zal alle tranen van hun 

ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er 

meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  

 

  
 

Een nieuw muziekstuk begint..  Lees Openbaring 21 tot 22:5 

 
De cyclus van de feesten is afgesloten voor dit jaar, de feesten die een schaduw 

terug werpen en een schaduw vooruit.  
Zolang de najaarsfeesten nog niet vervuld zijn beginnen we toch weer van voren 
af aan met repeteren.. bij Pesach. 

 
Dat is dan een nieuw begin maar laten we met elkaar bidden dat van ons gezegd 

mag worden:  
He, ik ben meer volwassen geworden dit jaar in mijn geloof en leven..  
 

kortom niet alleen een nieuw begin maar ook een stukje nieuwe dimensie, dus 
een stukje 8ste dag, nu al zichtbaar wordend in ons leven.. 

 
Amen  Gebed.. o.a voor ons land       sabbat shalom  Charlie Lengkeek 
 

 

   
 


