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2. Samenvatting kalenderstudie Charlie Lengkeek; een “onderweg” visie.  

Stellingname: De Bijbelse kalender is vanaf de schepping een zonne-kalender 

geweest van 364 dagen, waarbij de 1ste en de 7de maand bepaald werden vanuit 

de equinox. Het begin van het jaar lag eerst bij de 7de maand in de nazomer, zo 

gezegd de “Eden-kalender”.  

Door de zondvloed en andere apocalyptische gebeurtenissen, o.a. bij de uittocht 

uit Egypte, is deze kalender ontregeld van 364 naar 365,22 dagen per jaar.  

JHWH veranderde de nieuwjaarsdag van de 7de naar de 1ste maand van het jaar, 

in het voorjaar, bij de uittocht uit Egypte. Sinds die tijd gebiedt de Torah het 

volgen van deze “verlossings-kalender”, met de nadruk op Pesach. 

Ondanks deze ontregelde kalender is het altijd mogelijk gebleven voor de 

kinderen van Israel om de feestdagen te berekenen omdat zowel de voorjaars- 

als de najaarsfeesten vanuit de voorjaars- en de najaars equinox geteld worden. 

De observatie van deze “ijkpunten” is wereldwijd waarneembaar. Dus ook voor 

Israel in de verstrooiing naar de 4 hoeken van de aarde. 

Ondertussen zijn er door de rebellie van de mensheid en door misleiding vanuit 

het Babylon systeem (verwarring) allerlei andere kalender- methodes ontwikkeld 

zowel in de wereld als ook bij de verschillende wereldgodsdiensten. Veel van 

deze kalenders gebruiken de maan als oriëntatiepunt voor de tijd. 

Ook de 2 huizen van Israel zijn meegezogen in de kalendermisleiding: 

 De mainstream van christenen leven naar de Gregoriaanse 

sterrenkalender waarin ook schrikkeldagen verwerkt zijn. 

 De mainstream van Joden gebruiken de Hillel-2 maankalender met 

aanpassingsregels en zelfs een 13de maand. 

 Daarbij is de dag van 24 uur gecorrumpeerd waardoor bijna ongemerkt die 

365ste dag extra ingepast kan worden. Hiermee is echter het goddelijk 

ingestelde telpatroon van 7 dagen verstoord omdat de dagen qua naam 

nog wel kloppen maar niet meer in tijd. Zonder dat je het in de gaten hebt 

verspringt de sabbat 1 dag per jaar of zelfs 2 dagen eens in de 4 jaar. 

Het lijkt er sterk op dat we in “de flessenhals” van de geschiedenis zitten vlak 

voor de wederkomst van Jehosjoea de Messias, hogepriester naar de orde van 

Melchizedek. In die titel schuilt zijn afkomst: het priestergeslacht van Zadok, 

waarvan JHWH zegt dat dit priestergeslacht tot in eeuwigheid in Zijn tempel mag 

dienen op de hoogste positie. Dit priestergeslacht, en dus ook de laatste 

hogepriester Jehosjoea heeft de autoriteit over de kalender gekregen.  

Naast Bijbelse heroriëntatie is er vrij recent ook historisch materiaal uiteindelijk 

beschikbaar gesteld aan een groter publiek, afkomstig van de 1200 Qumran/ 

dode-zee rollen, over de politieke context vanaf 200 v.C tot het begin van onze 

huidige jaartelling.  Een belangrijk thema in deze rollen is de context en 
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toepassing van de Bijbelse zonne/sterren kalender!  Hierin wordt bevestigd dat 

er inderdaad een zon-sterren kalender is ingesteld bij de schepping zoals 

beschreven in Genesis 1:14-16.  

Een opmerkelijke kalender regel, volgens de Zadok priester omschreven, is 

daarbij dat de dag van de voorjaars-equinox, 1 Aviv, als dag 4 van de week moet 

worden aangemerkt!  

Vertaald naar “de ballingschap situatie” van de Gregoriaanse kalender waarin wij 

leven kom je er dan tot en met 19 maart 2016 op uit dat de werkelijke 

sabbatdag op de dinsdag van de Gregoriaanse kalender viel. Vanaf de 

voorjaarsequinox op 20 maart 2016 viel de sabbat op woensdag gedurende het 

hele jaar tot de volgende voorjaars equinox. Dit jaar valt de sabbat op de 

gregoriaanse donderdag.   

Dit is best een schokkende conclusie voor veel mensen. Maar als het klopt.. dan 

komt het er op aan wiens autoriteit we werkelijk willen volgen.  De autoriteit van 

de laatste Zadok hogepriester Jehosjoea óf Joodse rabbijnen die de maan-

kalender voorschrijven die uit Babylon is voortgekomen, terug reikend tot aan 

Nimrod? 

Deze studie kan u helpen om dit thema zelf te onderzoeken maar vervangt 

uiteraard nooit persoonlijke Bijbelstudie en gebed om de overtuiging door de 

Ruach Haqodesh. 

Mijn gelijk is totaal ondergeschikt; mag JHWH alle eer en respect krijgen die 

Hem toekomt en wel door het houden van Zijn heilige Torah op de juiste wijze. 

Wat overigens nog steeds betekent dat we uit genade verlost zijn door het 

kostbaar bloed van de Messias.  

Mijn verlangen is dat middels deze studie de Torah-bepaalde kalender niet 

wettisch, ook niet wetteloos, maar WETTIG gebruikt zal gaan worden.  

Ik geloof dat JHWH Zijn “heilige rest” als eerstelingen aan het voorbereiden is op 

de spelregels die in het vrederijk weer hersteld zullen worden door de komst van 

de Messias met toegekende autoriteit van de Vader. Het is daarom des te meer 

tijd om Zijn roepstem juist te onderscheiden om tot Bijbels verantwoorde 

“tesjoeva” (terug keer en herstel) te komen. 

“In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei kostbaarheden” 

Psalm 119:14 
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3 Inleiding 

“Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.”  Psalm 90:12. 

3.1 Chaos alom 

De Gregoriaanse kalender is de kalender waar het grootste deel van de wereld 

mee rekent. Deze kalender is de opvolger van de Juliaanse kalender. De 

Juliaanse kalender, gestart ruim 40 jaar voor de christelijke jaartelling, 

verminderde elk uur van de dag met 9.86 seconden. Het Hebreeuwse volk was 

zich er niet van bewust dat deze subtiele aanpassing een aanslag zou vormen op 

de sabbatdag. Het wegnemen van deze paar seconden loopt echter op tot 3,95 

minuten per dag. Een dag werd hiermee 23 uur, 56 minuten en 5 seconden. 

Julius deed dit om zo de 365ste dag op te kunnen vullen. Een dag opvullen? Ja, 

want een complete omloop van de aarde om de zon voltrekt zich in 365 dagen. 

En aangezien de kalender vanaf de schepping 364 dagen telde bleef men met die 

ene ellendige dag zitten. Deze 365ste dag vulde men in op 15 maart. Daarom 

heten onze dagen in astronomische termen siderische dagen. Een siderische dag 

is dus geen 24 uur maar een kleine 4 minuten korter. Dezelfde procedure werd 

gevolgd om een schrikkeldag te maken eens in de 4 jaar. Deze 366ste dag werd 

ingevoegd op 29 februari. De machthebbers van deze aarde gebruiken dus de 

volgende formule om een siderische dag te maken om zo een extra dag te 

creëren: 

 

364 dagen x 1440 minuten (24uur x 60minuten) = 524.160 minuten in 364 dagen 
524.160 : 365 dagen = 1436,05479 minuten per dag in 365 dagen 

1440 – 1436,05 = 3,9452 minuten, opgespaard vanuit elke dag van de 364 dagen, OF: 

opgespaard vanuit 9,86 seconden uit elk uur van die 364 dagen (3,9452min x 60sec = 

236.7123sec per dag : 24 uur = 9, 86 sec weggenomen uit elk uur 

1436,05479 min per dag : 60 minuten = 23,934246575 uur per 365 dagen. 

Mooi! Bijna een complete dag gespaard! Klopt het? .934246575 x 60 = 56min en 

054794520 seconden.. TOTAAL: 23 uur, 56 min en 0,5 sec in elk van de 365 

Gregoriaanse dagen. 

Zo kun je zien dat de extra toegevoegde 365ste dag eigenlijk niet bestaat, maar 

wel die afgetrokken seconden, oplopend naar minuten, en weer oplopend naar 

uren, oplopend tot een hele dag, die bestaan. 

Wie deze Gregoriaanse kalender echter argeloos gebruikt, en de meesten van 

ons hebben dat tot nu toe gedaan, vergeet dat hiermee de door JHWH 

verordende kalender van 364 dagen van 24 uur, welke deelbaar is door 7, 

waardoor er 52 weken zijn van 7 dagen elk jaar 1 dag verspringt met als gevolg: 

de sabbat, de 7de dag is en wordt niet meer gevolgd in een doorlopend 

wederkerend telpatroon van 1 t/m 7, een uitgangspunt wat voor vele 

sabbatvierders heilig is. 
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Daarmee is iedereen die de sabbat wil heiligen misleid met betrekking tot de 

juiste tijdsheiliging. De Gregoriaanse kalender is een illusie en is misleidend 

m.b.t. de 7de dag omdat, wanneer de 365ste en de 366ste dag worden toegevoegd, 

de naam van de dag wel veranderd, maar NIET het getal van de dag. Maar wil je 

echt de sabbatdag heiligen, dan moeten de naam en het getal van de dag 

samenvallen. Zoals het nu is springt de sabbat elk jaar 1 dag terug en eens in de 

4 jaar 2 dagen. 

 

Vraag: als u dit snapt, hoe vaak denkt u tot nu toe de sabbat te hebben geheiligd 

op de juiste dag? 

Wij hebben dus een gigantisch probleem! Dit geldt ook voor christenen die de 

zondag vanuit een doortel patroon willen heiligen en evengoed voor Joden en 

Messiaanse gelovigen die een maankalender aanhangen.  

We moeten dus weer op zoek naar de juiste tijd! Ik geef nu al een dat ook het 

standpunt van het eeuwig moeten doortellen van 1 tot 7 kritisch bekeken moet 

worden op juistheid!  

 
 

De seculiere wereld hangt een tijdrekening aan waarin elke dag van de week en 

elke maand van het jaar genoemd is naar een heidense afgod, keizer of Latijnse 

cijfers. Dagen, weken, maanden en jaren beginnen allemaal op anders gekozen 

momenten in de tijd. Althans vanuit het perspectief van de Schepper van hemel 

en aarde, waarvan we vanuit Zijn Woord mogen weten dat Hij, JHWH is Zijn 

naam, de gezette tijden heeft bepaald; inclusief een wereldwijd waarneembaar 

optie 1 en optie 2 nieuwjaarsdag! (nu de voorjaars equinox, in het Vrederijk 

waarschijnlijk weer de najaarsequinox). 

De rebellerende mensheid rekent daarbij ook de nieuwe dag van middernacht tot 

middernacht in plaats van zonsondergang tot zonsondergang. Of is dat wellicht 

óók een misleiding? Jazeker beschouw ik dit als een misleiding in de Joodse 

tijdrekening. Ik leg dat verderop in de studie uit. (hst 5.3) 

Wie opgegroeid is met de westerse kalender of andere heidense kalenders heeft 

geen idee “hoe laat” het werkelijk is. Het is alsof de wijzers van de wijzerplaat 

van de klok afgebroken zijn. En misschien realiseert u zich nu ook dat u misleid 

bent, als u het boven vermelde rekensommetje begrepen hebt.  
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Mogelijk heeft onze Messias, met de wijsheid van de Vader, dit al voorzien en 

sprak hij daarom diverse malen de volgende waarschuwing uit: wees waakzaam! 

3.2 Wees waakzaam 
Marcus 13:33-36   Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als 
bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder 
zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet 
wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's 
morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. 37 En wat Ik tegen u zeg, 
zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! 

De oproep is dus om waakzaam te zijn. In Openbaring spreekt Jehosjoea (zijn 

volledige Hebreeuwse naam) woorden van gelijke strekking als Hij zegt:  

Openbaring 3:3  Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en 

bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet 
weten op welk uur Ik bij u zal komen. 

 

Dit waakzaamheidadvies lijkt in deze 2 aangehaalde Bijbelgedeelten in iedergeval 
te duiden op het moment van de wederkomst.  
Maar hoe kun je daar nu waakzaam op zijn? Wederom leert het Woord ons dat 

we daarbij bijvoorbeeld kunnen letten op oorlogen, geruchten van oorlogen, 
rampen etc. Maar deze dingen zijn uiteindelijk van alle tijden.  

Er is meer nodig.. een preciezere oriëntatie in de tijd om waakzaam te kunnen 
zijn. En dat heeft JHWH ons ook gegeven! Zijn feesten op specifieke momenten!  

En die feesten zijn verbonden aan de kosmische klok van hemellichamen.  
We moeten dus op “de.. kosmisch aangestuurde feestklok”  kijken om 
waakzaam te kunnen zijn. 

Helaas heeft de tegenstander in de loop der tijd echter grote misleiding kunnen 
creëren m.b.t. de feesten van JHWH en hoe die te bepalen. Het erge is ook dat 

de meeste gelovigen, zowel in het huis van Juda als in het huis van Israel er niet 
eens erg in hebben dat ze andere tijden en wetten aanhouden. Zo diep zit de 
misleiding. 

 
Hosea roept in wanhoop uit namens JHWH:  

Hosea 4:6:  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. 

 
Er is daarom “tesjoeva” (terugkeer/herstel) nodig want in het Koninkrijk waar 

Jesjoea voortdurend over sprak tijdens zijn eerste komst op aarde zal de 
aanbidding gecentreerd zijn op de gezette tijden die JHWH zelf bevolen heeft: 

Jesaja 66:23  En het zal geschieden dat van nieuwe maand tot nieuwe maand en van 

sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt 

JHWH.  

Daar heb je al zo’n misleiding: de meeste Bijbelvertalingen zeggen nieuwe maan, 

maar het woord “chodesh” dat in de grondtekst staat, betekent in de Torah toch 

echt maand en gaan maan, dus waarom in de rest van de Bijbel ineens de 

voorkeur nemen voor maan? Later meer hierover. 

Ook Ezechiël 46:1 werpt een blik op de feesttijden die nog steeds van kracht 
zullen zijn in het Messiaanse Vrederijk wat naar we bidden, hopen en geloven 

spoedig aanstaande is:  Zo zegt Elohim JHWH: De poort van de binnenste voorhof die 

naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de 

sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwemaandsdag (chodesh) moet hij geopend 
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worden.  

Waar komt de zon op? In het oosten.. het licht van de zon scheen op de muur 
van de tempel op een dusdanige wijze dat men de naderende-, de aanwezige-, 

en de passeerde dag van de equinox dagelijks kon zien volgen. (zie plaatje blz 56)  

 
3.3 Een paar gewetensvragen:  

  

 Viel 25 december voor u onder de Moadiem, en dus de juiste tijd?  

Het is de datum voor het christelijke feest van Kerstmis; 25 december 

voert terug op de datum van de winterzonnewende in de oude Romeinse 

kalender. Sinds de 4de eeuw werd op die dag het feest van Sol Invictus, 

“de Onoverwinnelijke Zon” gevierd. Het christendom heeft die datum 

overgenomen omdat Christus met de zon werd geassocieerd. 

 Heeft 31 december ook maar iets te maken met Gods Moadiem en de 
juiste tijd om je op jaren te oriënteren? En heeft u enig idee wat het 
afsteken van vuurwerk eigenlijk voor achterliggende heidense symboliek 

heeft? 
 Valt Pasen voor u onder de Moadiem.. of zou het toch Pesach moeten zijn 

en dan ook nog op een andere datum? 
 Hoe gewoon is het voor u om te praten over “het weekend”, ingevoerd in 

1974? 

 Staat u er nog wel eens bij stil dat uw agenda sinds het jaar 2000 de 
maandag aan geeft als de 1ste dag van de (werk)week? En dat dit dus 

betekend dat u argeloos accepteert dat de zondag de 7de dag is? Terwijl 
Elohiem het er al in hamerde in Genesis 1 dat de sabbat de 7de dag is? 

 

  
3.4 Genesis 1:14-16 - fundamentele tekst 

JHWH die van eeuwigheid is schiep met de aarde en de mensheid ook de tijd en 
voorzag daarom in “lichten aan het uitspansel” om scheiding te maken tussen 
dag en nacht en tot “tekenen” en “gezette ontmoetings- tijden” met zijn 

kinderen, lezen we in Genesis 1:14-16  
En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen 

de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en van dagen en 

jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En 

het was zo. En Elohim maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te 

beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; (en ook de) sterren.  

 

Let op: Deze tekst is fundamenteel voor het bestuderen van de kalender! Ook is 
het belangrijk je te realiseren dat deze instructie een weergave is van vóór de 

zondeval! 
Begrijp je deze tekst verkeerd of interpreteer je deze tekst om wat voor reden 

ook in een bepaalde richting, het maakt een enorm verschil uit op wat voor 
gezette tijden je dan tenslotte uitkomt! 
Bovendien rammelt deze tekst in veel Bijbelvertalingen behoorlijk! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalender
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus
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Zo is in de HSV in vers 14 het woord tekenen (owth) niet mee vertaald. Er staat 

alleen maar: en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden. Het woord tekenen is 
gewoon weggelaten!  

 
En in de meeste vertalingen eindigt vers 16 met: en ook de sterren.  
Daarmee wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat het 2de grote licht de maan 

is en dat de sterren tenslotte ook nog wat licht geven. De woordjes “ook” en “de” 
kun je sowieso wegstrepen, die staan er écht niet in het Hebreeuws. Het woordje 

dat met “en” wordt vertaald is in het Hebreeuws “alef-tav”. Het verwijst in een 
Hebreeuwse zin naar het lijdend voorwerp en is verder niet te vertalen. In het 
geval van Genesis 1:16 zit 4x een lijdend voorwerp, met dus 4x 'ét. Er is geen 

sprake van een extra letter; het is hier, zoals altijd, gewoon aleph-tav. Alleen 
staat er de 3e en 4e keer een verbindende wav voor, die dus vertaald wordt als 

‘en”. Bij de laatste w-eth is dat lijdend voorwerp “sterren” (zie bijlage 1 voor een 

meer uitgebreide uitleg).   
 

Tekenen en gezette tijden.. Op z’n Hebreeuws: de owth en de mo’ed. 
 

 owth is in Strong gecodeerd als H0226 en staat voor: een 
(onderscheidings)teken, signaal, een banier, herinnering, wonderteken, 
waarschuwing.  

 
 mo’ed wordt in Strong omschreven onder H4150 als: afspraak, gefixeerde 

tijd of seizoen, speciale of geheiligde feesttijd, vergadering met een doel, 
plaats van ontmoeting, afgesproken sein of signaal. 

 

 Mo’ed komt weer van de stam ya’ad H3259 Die staat voor: Vaststellen, 
benoemen, verzamelen, ontmoeten, zetten, ondertrouwen, aanwijzen, een 

afspraak nakomen, samenkomen, bij afspraak samenkomen, en gesteld-, 
geplaatst-, vastgesteld worden  
 

En aan die tijden verbond JHWH dan ook nog speciaal gedrag: een heilige 
samenkomst, rust en feest met heel veel symboliek over Zijn heilsplan! 

Het zal je dan ook niet verbazen dat de tabernakel in de woestijn, dat was de 
tent der samenkomst, in het Hebreeuws is:  
 

 de ohel mo’ed;  tent der samenkomst! 
 
Nadat het woord mo’ed dus voor de eerste keer genoemd wordt tijdens de 

scheppingsdagen in Genesis 1, komt deze term voor het eerst weer terug in 
Leviticus 23 waar verder (of opnieuw) wordt uitgelegd wat die gezette tijden dan 

wel zijn. En met stip op nr. 1 staat? De SABBAT! 
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Nou, niks aan de hand toch, wij als Messiaanse gelovigen vieren nu immers de 

sabbat en de feesten cyclus van JHWH? 
Grote vraag is of dit werkelijk zo is. Velen van ons hebben al talloze choquerende 

misleidingen ontdekt m.b.t. allerlei geloofsthema’s die we van oudsher 
meegekregen hebben en daar correctie op toegepast. Maar is het eind in zicht? 
Bent u klaar voor nog een tesjoeva-moment? 

 
Want als u pretendeert waakzaam te zijn of waakzaam te willen zijn, hoe 

blindelings durft u te vertrouwen op de berekening van de Bijbelse feesten zoals 
u dat meegegeven is?  
 

3.5 Nimrod  

Dit is geen overbodige vraag na een al bijna 6000 jaar continue aanhoudende 

misleidings-campagne van de tegenstander die daarbij gebruik maakt van het 

Babylon systeem met zon-, maan- en/of sterren- aanbidding. Volgens de Bijbel is 

Nimrod zo’n man van het 1ste uur. 

      

 

We lezen al over Nimrod in Genesis 10:8 …die begon een geweldenaar op de aarde 

te worden. Vers 10: Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel..  

 

Zijn naam betekent: we zullen rebelleren.  Wellicht de eerste anti-Messias 

beschreven, die zich met vele gezichten openbaart.. 
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Nimrod wordt er zo al met de paplepel ingegoten bij de jeugd via de televisie, 

speelgoed en computerspelletjes: 

     

Na bijna 6000 jaar strijd tussen licht en duister is de waarschuwing van Daniel 7: 

maar al te actueel: 

Daniel 7:23 en25 Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat 

verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal 

haar vertrappen en haar verbrijzelen .  25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij 

spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. (of uitputten/ 

afmatten) Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen 

in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 

Het 4de dier staat voor het Romeinse rijk en is er tot in deze tijd waarin wij leven; 

het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen en 

zelfs de heiligen van de Allerhoogste uitputten.. dat is nogal wat als je deze 

woorden goed tot je door laat dringen!  

Wie zijn de heiligen van de Allerhoogste?  

Zouden dat misschien de Zadok priesters kunnen zijn die het dichts in de 

nabijheid van JHWH mochten dienen en autoriteit hadden gekregen over de 

kalender, maar die grotendeels uitgemoord en verdreven werden uit deze functie 

nu al eeuwen lang, al voorafgaande aan de 1ste komst van Jesjoea op aarde?  

We gaan in deel 2 nader bekijken wie deze Zadok priesters waren en of we 

alsnog naar hun getuigenis moeten luisteren. 
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3.6 Herstelbeweging 

Gelukkig hoeven wij niet te wanhopen; er komt vast en zeker herstel 

Handelingen 3:19-21 Kom dus tot inkeer en bekeert u, opdat uw zonde uitgewist en 

er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van JHWH, en Hij Jesjoea de 

Messias zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot 

de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover JHWH gesproken heeft bij 

monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.  

Vanwege dat komende herstel geloof ik dat JHWH de juiste structuren voor het 

vrederijk al aan het voorbereiden, en in beginsel aan het herstellen is, óók wat 

betreft de kalender. Hij gebruikt daarvoor zijn geheiligden die in geloof durven 

doortrekken.  

Ik geloof dat ik, wij, jij, die geheiligden mogen en kunnen zijn in deze tijd..  
Psalm 119:14 In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. 
Deze tekst is op mijn leven gelegd toen ik volwassen gedoopt ben en is een rake 
keus geweest. Ik bid en hoop dat ik werkelijk een getuigenis van JHWH aan jullie 
mee mag geven m.b.t. de Kalender. 

 
3.7 Kosmische klok in het kort  

Die kosmische klok.. hoe zit dat dan? De hemellichamen zon, maan en sterren 

bewegen in een circulair patroon en creëren zo dagen, maanden en jaren. De zon 

heerst over de dag, daar is iedereen het wel over eens, de maan, het woord zegt 

het al, lijkt iets van doen te hebben met de maand. Ook de sterren hebben iets 

van doen met de maanden want wereldwijd is men het eens over de 

aanwezigheid van 12 prominente sterrenbeelden (op zich al een teken dat er in de 

begintijd van de wereld eenduidige kennis was; evenals het feit dat er wereldwijd 

zondvloed verhalen zijn en dat het weekprincipe universeel is).  

Deze sterrenbeelden zijn gekoppeld aan 12 maanden in het jaar en 

representeren de 12 stammen van Israel. (denk aan de droom van Jozef in Genesis 

37:9 en 10). De symbooltekens van deze sterrenbeelden zien we ook terug in de 

vaandels van de12 stammen. (Bijvoorbeeld het sterrenbeeld Leeuw hoort bij de stam 

van Juda).  

De Bijbel spreekt in Job 38:32 over de 12 tekens van de dierenriem als “de 

Mazzaroth”. (Hebreeuws: mazzarot: de sterrenbeelden). 

Maar het jaar wordt uiteindelijk bepaald door de zon en die “wandelt” elke 30 

dagen door 1 van de 12 sterrenbeelden. Die 12 sterrenbeelden vertellen het 

gehele heilsplan, net zoals de feesten van JHWH dat doen en dat verhaal begint 

steeds opnieuw bij.. de voorjaarsequinox, althans, dat hoop ik met deze studie 

aan jullie te kunnen uitleggen.  

De zon speelt een cruciale rol, niet voor niets het middelpunt van het zonne-

stelsel waar de aarde in ronddraait. Het klimaat, de natuur, de voedselproductie, 

alles wordt sterk beïnvloed door de zon. Die prominente rol komt niet, of maar 

gedeeltelijk tot uitdrukking bij de meeste kalender- methodes. De meeste 

kalendermethodes  kennen ook een belangrijke rol toe aan de maan. Nu is het 

niet voor niets dat velen de maan meenemen in de kalender berekening. De 

Bijbel spreekt wel degelijk ook over de maan op diverse plaatsen en dit 
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hemellichaam staat toch niet voor niets zo prominent aan de hemel voor onze 

ogen.. toch?!  

3. 8 Onderzoekshouding en valkuilen 

Deze studie zal daar verheldering over geven maar roept tegelijkertijd ook weer 

nieuwe vragen op. Dat onderstreept maar weer dat we “onderweg zijn”. We 

hebben echter onderzoeksplicht en mogen in geloof keuzes maken naar best 

inzicht.. en daarin zal JHWH ons hart aanzien of we niet willen navolgen wat ons 

zelf het beste uitkomt maar of we oprecht willen kiezen voor Zijn oude paden, of 

die nou makkelijk of moeilijk te bewandelen zijn. 

Bij het “tornen aan heilige huisjes” en dat geldt zeker ook als je gaat tornen aan 

de Bijbelse kalender, moeten we er ons van bewust zijn dat we van nature 

behoefte hebben aan vastigheid en niet graag open staan voor het idee er 

wellicht naast te hebben gezeten. We zoeken automatisch naar kenmerken die 

onze vooropgezette ideeën bevestigen. Andere ideeën kunnen ook angst 

oproepen.    

Bijkomend probleem is dat dit soort geloofskwesties heel gecompliceerd zijn 

waardoor je er niet zomaar eventjes tussendoor een goede mening over kunt 

vormen. Het Woord spreekt over het moeten slechten van “bolwerken in ons 

denken”.  

2 Korinthe 10:4 en 5 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door 

God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich 

verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de 

gehoorzaamheid aan de Messias, 

 een bolwerk slechten 

Mag deze studie helpen een heel systeem van gedachten over de kalender te 

ontrafelen en bij te stellen! 

 

Maar voor wie er dan toch maar eens uitgebreid de tijd voor neemt en tot nieuwe 

ontdekkingen is gekomen, is vervolgens de uitdaging om er in te gaan wandelen. 

Dat valt ook niet altijd mee want mogelijk rijst er twijfel of… er geen zaken over 

het hoofd worden gezien, de Bijbel waarschuwt voor misleiders.. en wat dacht je 

van groepsdruk! Zitten al die vele, vele gerenommeerde Bijbeluitleggers er dan 

naast?! 

En het kan zomaar zijn dat je ineens een eenling wordt. Bah! En dat gaat dan 

ook nog eens tegen het gebed van Jesjoea in: Vader, ik bid dat ze één zullen zijn 

zoals Wij één zijn. 
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3.9 waarom zo moeilijk doen? 

Maar al te makkelijk roepen we dus: Ja maar… waarom zo moeilijk doen over de 

kalender.. 

         

Nu is het zo dat het even stilstaan bij de “ja maar” argumenten kan helpen om 

juist gemotiveerd te raken voor verandering omdat je hierdoor tot de conclusie 

kan komen dat de “ja maar” antwoorden niet zo sterk blijken te zijn dan je altijd 

gedacht hebt. Zo ben ik na mijn kindertijd tenslotte toch ook spruitjes gaan 

waarderen waar ik eerst niets van moest hebben afgaande op de berichten van 

kinderen om me heen! Laten we eens een aantal argumenten nalopen. 

Negatief gesteld: 

 het heil is uit de joden, dus die moeten we volgen…    

Volgens mij gaat dat over de komst van de Messias uit de stam van Juda 

die ons heil bracht. Genesis 49:10 zegt: De scepter zal van Juda niet wijken en 

evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken 

gehoorzamen. Dat slaat mogelijk vooral op Zijn 2de komst maar dat neemt 

niet weg dat we vanaf Zijn 1ste komst al Hem volgen als de Middelaar tot 

de Vader. De juiste kalender is een middel om de heilsfeiten op het juiste 

moment te gedenken zoals de Vader dat verordend heeft. Jesjoea zou 

niets anders willen dan dat we op de juiste tijd feest vieren volgens de wil 

van de Vader zoals Hij zelf ook gehoorzaam is aan de wil van de Vader. 

Jesjoea zelf heeft de autoriteit gekregen over de kalender omdat hij 

priester is naar de ordening van Melchizedek. Je zou ook kunnen zeggen: 

het heil is wel uit de Joden, maar de huidige Joodse kalender is een 

rebellie tegen de Heilbrenger uit de Joden wat een gevolg is van de 

“bedekking” die nog over een groot deel van het Joodse volk ligt. Jesjoea 

waarschuwt niet voor niets om op te passen voor het zuurdesem van de 

Farizeeën. (Markus 8:15- De Joodse kalender is een rabbinale instelling!) 

 We zijn de kalender kwijt geraakt door de eeuwen heen en de Messias zal 

dat wel herstellen bij de wederkomst….   

Inderdaad zal de Messias de juiste kalender herstellen bij de wederkomst 

als de Torah weer zal uitgaan vanuit Sion. Het Woord belooft ons echter 

dat in het laatst der dagen de kennis zal toenemen. (Daniel 12:4,7-10) en 

Jesjoea roept ons op waakzaam te zijn en daarbij “omhoog te kijken” om 

de juiste tijden te verstaan vanuit tekenen aan de hemellichamen. (Lucas 

21: 25-28).  

Het is veel te makkelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven op de 
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Messias of de oplossing vooruit te schuiven. De Messias wil tesamen met 

de geheiligden het Koninkrijk van de Vader doen baan breken en hebben 

wij allemaal persoonlijk onderzoeksplicht om de waarheid te 

onderscheiden. 

 Als we maar feest vieren…  

Dit vind ik een zwak argument want JHWH wil dat we het op Zijn tijd 

doen. Dan kunnen we om te beginnen ook wel terug naar de zondag!  De 

zonen van Aaron brachten vreemd vuur op het altaar en stierven, Saul 

versloeg Ai, maar op zijn manier en werd via Samuel geoordeeld, de Ark 

werd met de beste bedoelingen op een kar vervoerd waarbij er helaas 

doden vielen en ga zo maar door. Wij moeten altijd handelen naar beste 

inzicht vanuit de Schrift en de Ruach. 

 Het geeft alleen maar scheuring en verdeeldheid..  

Inderdaad is er helaas heel veel verdeeldheid onder gelovigen ook op dit 

onderwerp maar in liefde optrekken ter wille van eenheid mag niet ten 

koste gaan van vasthouden aan de waarheid. Het gaat om leven vanuit de 

waarheid in liefde. Dus een ander niet veroordelen als slecht, als die er 

anders over denkt.. we kunnen elkaar alleen maar bevragen en zo op 

basis van het woord de eenheid rondom de waarheid nastreven in liefde. 

 Bijna iedereen doet het anders en de meerderheid zal toch wel gelijk 

hebben?!   

Een veel gehoord argument; echter als je nauwkeurig het Woord leest zul 

je moeten erkennen dat de waarheid meestal gedragen werd door een 

kleine minderheid, een heilige rest, en zou dit argument beter omgedraaid 

kunnen worden: pas op.. als de grote massa een populaire leer aanhangt! 

 Een kalenderwijziging behoort besloten te worden door de leiders van het 

volk en niet door individuen die wat bedenken. Inderdaad is dat een heel 

goed principe volgens Torah, maar wat als het leiderschap faalt? Het 

Joodse leiderschap en ook de Messiaanse wereld is hopeloos verdeeld. Ik 

richt mij op dit moment op de uitspraak van Jesjoea in Mattheüs 23:8 en 

10 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Messias; 

en u bent allen broeders. Op Hem, hogepriester naar de orde van Melchizedek, 

vestig ik mijn hoop om de juiste kalender te begrijpen. 

Waarom zo moeilijk doen over de Bijbelse feestkalender?  

Positief gesteld: 

 De kalender is van cruciaal belang om het Heilsplan op het juiste moment 

profetisch te herdenken.  

JHWH’s feesten staan centraal in het Woord. We leven in een jaarlijkse 

cyclus van feest vieren met wekelijkse momenten op de sabbat, zo 

mogelijk maandelijks met de nieuwe maands viering en jaarlijks met de 

opgaansfeesten die ook weer gekoppeld zijn aan de natuur. Wie deze 

structuur volgt doorloopt jaarlijks het gehele heilsplan en krijgen alle 

aspecten, die daarin een rol spelen, aandacht op het juiste moment. 

Realiseer je dat Jesjoea zijn verlossingswerk exact op de voorjaarsfeesten 
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ten uitvoer bracht, dus dat zal hij ook doen bij de najaars feesten! Juist op 

deze momenten wil JHWH tot ons spreken en bewegen in ons midden! Het 

zijn ook de momenten waarop we klaar moeten staan denkend aan de 

najaarsfeesten die nog vervult moeten worden! 

 We leven in de tijd van spoedig herstel!  

Gelooft u ook dat we nu echt in het laatst der dagen zijn aan- gekomen? 

In Genesis 6:3 stelt JHWH de dagen van de mens op 120 jaren. Hier 

staat het woord H8141 shaneh. Aangezien in die tijd de mensen nog steeds 

honderden jaren oud bleven worden, wordt hier mogelijk niet een 

maximale tijdsaanduiding van een mensenleven bedoeld maar gaat het 

hier over de tijdsaanduiding van 120 jubeljaren.. steeds het 50ste jaar na 7 

cyclussen van 6 jaren + 1 sabbatsjaar! Nog meer reden om te tellen 

middels een kalender.  

Realiseer je dat 120 x 50= 6000, (al gaat deze rekensom niet helemaal op 

omdat elk 50ste jaar tevens het 1ste jaar van de volgende cyclus is). Zouden we 

daar bijna aan zitten?  

De duisternis wordt steeds dieper om ons heen maar het licht wordt ook 

sterker! Als we dat licht zien moeten we er echter in gaan wandelen!  

Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, 

laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. 

En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. 

 

Laten we van het licht dat ons in het laatst der dagen gegeven wordt 

gebruik maken ook m.b.t. de kalender, want wie wil er nu klaar staan op 

het verkeerde moment! Dat doet me denken aan de dwaze maagden in de 

gelijkenis van Jesjoea: ze hadden geen olie toen de bruidegom kwam..  De 

olie die ze misten was bedoeld om..? LICHT te maken! Aangezien het 

Woord een licht op ons pad is moeten we dus aan de studie.  

 Het streven naar een juiste kalender heeft dus niks van doen met 

behoudenis, maar gehoorzaamheid wordt beloond op de korte en/of lange 

duur. 

Bij dat zoeken en onderweg zijn: op welke autoriteit willen we dan bouwen? 
 

  
 
Een streep zetten door de Romeinse kalender is misschien niet zo moeilijk voor 

ons, maar is het anderzijds wel zo Bijbels om de kalenderbepaling te volgen 
volgens het Rabbinaal Judaïsme, dat het getuigenis van de Messias niet erkent 
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en steeds de kalender moet aanpassen naar de equinoxen om goed in de 

seizoenen te kunnen blijven. In het voorjaar 2015 viel de Joodse kalender bijna 
samen met de Zadok-tijden, maar voor 2016 is een extra maand adar 

toegevoegd,  een 13de maand, waardoor het verschil zowat een maand is. In 
2016 is de Joodse kalender dus een heel eind opgeschoven in het voorjaar. De 
Joodse kalender voegt 7 maal in 19 jaar een 13de maand toe terwijl de Bijbel 

nergens spreekt over een 13de maand. De zonnekalender is echter heel constant 
en past meer bij de Elohim die wij willen dienen: JHWH is een God van ORDE 

volgens 1 Korintiërs 14:33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in 
alle gemeenten van de heiligen. 

Op welke rots willen we bouwen? Die van Jesjoea toch, de Zoon van JaH met 

toegekende autoriteit? 
Een ding is daarom zeker en dat maakt dat ik geheel ontspannen en met 

blijdschap deze boodschap breng: de huidige Joodse Hillel kalender is absoluut 
niet meer Bijbels te verantwoorden, dus met een Zonnekalender gaan we er op 
z’n minst op vooruit. 

 
Ik vergelijk het maar even met het herstel van de Godsnaam dat we ook gezocht 

hebben. We gebruiken in plaats van HEER of God nu de Hebreeuwse naam JHWH en dat 

is een absoluut herstel naar het Woord. JHWH zei tegen Mozes dat Hij bij Zijn Naam 

genoemd wil worden, maar wat doen de meeste gelovigen? Ze kiezen voor HEER of God. 

Een zeer algemene en verwarrende betiteling. In Joodse kringen is het Adonia geworden 

en in Messiaanse kringen maakt men er ook van alles van: de Ene, de Eeuwige,enz. 

JHWH is echter Zijn geopenbaarde Naam met een hele specifieke betekenis. Geheel uniek 

ten opzichte van welke andere god die maar bedacht is. Daarnaast hanteren we de 

uitspraak “JaHu-ah” voor de Naam JHWH. Deze uitspraak is “naar best beargumenteerd 

inzicht” en als er betere argumenten aangedragen worden voor een andere uitspraak dan 

stellen we direct weer bij.  

Op dezelfde wijze mogen we ook met het thema de kalender om gaan. 

 
Ik breng deze studie dus niet als een stellig dogma maar het is een oprecht 

gezocht best inzicht op dit moment. Als iemand mij kan corrigeren tot een beter 
inzicht: Graag! 
 

Een paar van de vele onderzoeksvragen: 

 Wat zegt het Woord werkelijk over de wijze waarop de kalender bepaald 
moet worden? 

 Waren er meerdere kalenders in omloop in de tijd van Jesjoea? 
 Degene die de kalender bepaald heeft de autoriteit; wiens autoriteit willen 

we volgen? 
 Zijn er buiten-Bijbelse bronnen die helpen voor het innemen van een goed 

standpunt? 

 
Dit was een hele, hele lange inleiding..  

Dan nu maar eens echt naar de kalender en de tijd gaan kijken.. 
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4 Begrippenkader 

Voordat we verder gaan is het misschien goed om even stil te staan bij een 

aantal begrippen die aan de orde komen als we het over de kalender en de tijd 

hebben. Velen zijn hier niet dagelijks mee bezig, dat kan dus een oh ja? Of een 

oh ja!-reactie oproepen. 

4.1 Ons zonnestelsel & de platte aarde theorie 

De aarde is samen met een aantal andere planeten onderdeel van het 

Zonnestelsel waar wij in leven; Bedenk dat er vele zonnestelsels zijn in het heelal 

die totaal onbereikbaar zijn voor ons. 

 

De Zon is het middelpunt in ons zonnestelsel. De aarde en de andere planeten 

draaien om hun eigen as heen en om de Zon.  

Tegenwoordig zijn er velen die geloven in “de platte aarde theorie”. Ik vind het nog best 

ingewikkeld om daar een definitief standpunt op in te nemen omdat een aantal 

Bijbelteksten die daar over spreken zeer letterlijk geïnterpreteerd worden en ik geen 

wetenschapper ben die dit goed zelf kan onderzoeken in de natuur. Daarnaast heb ik wat 

moeite met de complot theorie dat vele wetenschappers, astronauten, politici, militairen 

etc dit wel zouden weten maar de waarheid (moeten) verzwijgen. De wereld is veel te 

veel verdeeld in zichzelf om een dergelijke leugen in stand te houden naar mijn 

perceptie. Ik zeg daarom vooralsnog gaan ja en geen nee, zeker ook omdat dit punt 

geen directe invloed heeft op mijn behoudenis oid. Ook voor de conclusies van deze 

studie maakt het niet uit of de aarde nu rond of plat is, het gaat om de equinoxen- die 

zijn cruciaal en functioneren in beide wereldbeelden. Ik ga dus vooralsnog uit van een 

complete aardbol en mochten de inzichten veranderen dan komt er vanzelf een nieuwe 

versie van deze studie. 

De aarde draait op dit moment in 365,25 dagen om de zon in een ellipsvormige 
baan. Deze tijdseenheid van 1 rondgang noemen we een jaar. Begrijp dit goed! 

Want als de aarde er 360 of 364 of 400 dagen over zou doen om een rondje om 
de aarde te maken zou dat ook een jaar heten! Maar in deze era doet de aarde 
er 365,25 dagen over.  
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De baan die de aarde om de zon maakt heet de ecliptica; het is een 

ellipsvormige baan. Daarnaast is die ellipsvormige baan ook een beetje ei-

vormig: de ene helft van de ellips is wat korter dan de andere waardoor de 

tijdsperiodes tussen de 2 equinoxen niet precies gelijk zijn: van de voorjaars 

equinox tot de najaars equinox is 188 dagen en van de najaars equinox tot de 

volgende voorjaars equinox 177 dagen. Ik ga er vooralsnog vanuit dat dit een 

verstoorde situatie is waardoor er geen harmonische kalender is op dit moment: je kunt 

door die 11 dagen verschil immers geen gelijke maanden uittellen?! 

 

In die ellipsbaan die de aarde volgt in de baan om de zon zijn 4 markante 

momenten die ook waarneembaar zijn vanaf de aarde: 

4.2 Zonnewende 

Twee keer per jaar hebben we te maken met de zonnewende.  

(In het Latijn: solstitium; oftewel zonnestilstand) Dit is de gebeurtenis waarbij de 

zon, vanaf de aarde gezien, de noordelijkste of zuidelijkste positie bereikt. 

Naarmate de zon zich schijnbaar beweegt in de richting van de noordelijke 

keerkring, worden de dagen op het noordelijk halfrond langer en op het zuidelijk 

halfrond juist korter. De zonnewende is het moment waarop de zon precies 

boven de noorder- of Kreeftskeerkring dan wel zuider- of Steenbokskeerkring 

staat. Elk jaar rond 21 juni is de zomer-zonnewende op het noordelijk halfrond: 

de langste dag met licht, tevens de kortste nacht. Bijbels gezien is dit maand 4. 

Bepaalde geloofsstromingen geven daar nadrukkelijk aandacht aan, denk b.v. 

aan Stonehenge als een plek waar new-ager’s samenkomen op dergelijke 

tijdstippen. 

 
Zomerzonnewende: Langste dag 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_halfrond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_halfrond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreeftskeerkring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbokskeerkring
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De winter zonnewende is op het zuidelijk halfrond rond 21 december: De kortste 

dag met de langste nacht. Bijbels gezien is dit maand 10. De datum voor 

Kerstmis - 25 december – staat nauw in relatie tot de winter zonnewende op 21 

december omdat na 4 dagen het pas voor het eerst waarneembaar is dat de 

dagen inderdaad weer gaan lengen. Het licht “is geboren”.. en dat vormde 

natuurlijk een prachtige associatie met de geboorte van Jezus, “het licht van de 

wereld”.  Sinds de vierde eeuw wordt op die dag volgens de Romeinse kalender 

het feest van Sol Invictus, “de Onoverwinnelijke Zon” gevierd. Die datum is 

uiteindelijk overgenomen door het christendom wat helaas een vermenging is 

met een ander Bijbels gegeven: de geboorte van de Messias. Jesjoea is namelijk 

helemaal niet geboren in de winter maar ten tijde van het Loofhuttenfeest. Dit is 

te berekenen door de priesterdienst van Zacharias, en de zwangerschap van 

Elisabeth en Mirjam met elkaar te combineren. Bovendien zijn er tot op de dag 

van vandaag geen schapen in de velden van Efrata te vinden in de winter.  

Bovendien staat nergens dat zijn geboorte gevierd zou moeten worden, en al 

helemaal niet met allerlei heidense praktijken zoals dennenbomen vereren, 

kerstballen, kerstpieken en Mariaverering etc..  

   

4.3 De equinox 

Er zijn echter nog 2 markante tijdspunten in de ellips die de aarde om de zon 

maakt en wel halverwege de twee solstitia (zonnewendes wanneer het verschil 

tussen de lengte van dag en nacht juist het grootst is) en dat zijn de 2 

momenten dat dag en nacht even lang zijn, let wel: astronomisch gelijk. 

Omstreeks 21 maart en 21 september staat de zon loodrecht op de evenaar; de 

dag en nacht zijn dan juist even lang. Dit natuurverschijnsel noemt men wel de 

lente nacht-evening en herfst nacht-evening. Een andere benaming is het 

Latijnse woord: equinox.We spreken dus van de voorjaars- en de najaars 

equinox. In het Engels vertaal je dat met “equel night”.  Gelijke nacht dus.. 

In het Hebreeuws kom je het begrip equinox tegen als “Tequifa”.  

De ellips die de aarde om de zon maakt in een jaar van 365 dagen heeft dus 4 

waarneembare tijdspunten: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnewende
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Door de schuine stand van de aardrotatie-as ten opzichte van de zon ontstaan de 

seizoenen, want de aardhelft die het dichtst naar de zon gekeerd staat ontvangt 

het meeste licht en dus ook de meeste warmte. 

Archeologen hebben in de resten van een boerenwoning bij Tanis in Egypte een 

oude equinox-meter gevonden, uit ivoor gemaakt met de afmetingen van 

ongeveer 5x3x3 cm, die in de hand gehouden kon worden en waar zelfs de 

longitude/latitude-lijnen op staan voor dat gebied. 

 Tanis equinox meter 

Afbeeldingen  zonnewijzers uit Egypte 8ste eeuw v.C. 

       

4.4 De equilux 

Waar de equinox de specifieke dag bepaald waarop de zon visueel meetbaar 

astronomisch loodrecht op de evenaar (equator)  komt te staan waardoor de 

seizoenen wisselen, is de equilux de wiskundige berekening van dag-nacht 

gelijkheid op elk willekeurig punt ter wereld. Het feit dat het zonlicht op de aarde 

weerkaatst én het feit dat het zonlicht over de horizon heen schijnt, spelen een 
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rol bij de berekening van de equilux. Alleen op de equator vallen de equinox 

(visueel) en de equilux(berekend) samen. Als je op een andere latitude zit (uitleg 

zie 4.5) dan kan het verschil tussen de meting van de equilux ten opzichte van de 

equinox wel oplopen tot 5 dagen vóór de equinox op de noordelijke hemisfeer 

van de aarde en tot 5 dagen ná de equinox op het zuidelijk halfrond. Het is 

belangrijk te begrijpen dat dit onderscheid er is omdat dit natuurlijk behoorlijk 

invloed heeft op de kalender berekening. Voor wie de kalender wil bepalen vanuit 

de equinox is er dus al een verdeeldheid op dit punt. (ik ga hier verder op in 

paragraaf 3.19 van deel 2) 

4.5 Lengte en breedtegraden  

De aardbol is verdeeld in 2 hemisferen, de noordelijke en de zuidelijke. Er zijn 

denkbeeldige lijnen over de aarde getrokken: de lengtegraden (longitude’s) en 

de breedtegraden (latitude’s). Deze kruisen elkaar en zo kun je een geografische 

locatie bepalen op aarde via deze bolvormige coördinaten.  Jeruzalem ligt 

bijvoorbeeld op latitude 31.768319/Longitude: 35.21370999999999  

Ik noem dit maar even omdat dit soort informatie vaak langs komt als je bezig 

gaat met astronomie. Tegenwoordig zijn deze coderingen onmisbaar voor 

precieze positie bepaling.  

4.6 Sterren 

Sterren zijn overal om ons heen dag en nacht; overdag kunnen we ze alleen niet 

zien. De hemelstrook waartussen de zon “zich beweegt” op zijn baan (eclipticus), 

gezien vanaf de aarde is de dierenriem. Andere benamingen zijn de Mazzarot; 

JHWH spreekt tot Job in Job 38:32 Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn 

tijd..  

Ik heb me laten vertellen dat de uitspaak mazzel-tov een groet-wens is met de 

betekenis: mogen de sterren (voor jou) gunstig staan! 

Een andere bekende benaming is de Zodiac- het Grieks voor de Melkweg. 

Daar zitten een heel aantal sterrenbeelden in, waaronder de 12 sterrenbeelden 

die bij de meeste mensen wel bekend zijn en de dierenriemtekens heten. De 

benamingen van het huidige stelsel van sterrenbeelden stamt veelal af van 

patronen zoals die door de oude Grieken en Romeinen zijn opgetekend.  
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 in september kijken we b.v. 

vanaf de aarde naar sterrenbeeld Leo.. 

 

De oudste Griekse bewaarde tekst dateert van ongeveer 3oo v.C. Die tekst 

refereert weer aan een verloren gegaan boek van de sterrenkundige Eudoxos 

van omstreeks 360 v.C. Die zou het weer van Egyptische priesters hebben 

geleerd en die haalden hun kennis van de Babyloniërs en dan zitten we al op 

2000 v.C. We mogen echter geloven dat de diepste kennis hierover van JHWH 

Zelf komt die Hij al deelde met Adam, Henoch en zo verder.  

De tegenstander is er, zoals met alles, zelf mee aan de haal gegaan en heeft de 

waarheid vermengd met leugens. Zo hebben veel sterrenbeelden tegenwoordig 

dus Griekse namen & betekenis maar realiseer je dus dat er wel degelijk een 

voorliggende Hebreeuwse naam en betekenis aan verbonden kan zijn. Wie zich 

daarin verdiept zal zien dat het heilsplan behoorlijk gedetailleerd in de sterren 

symbolisch te lezen is. Het bijzondere daarbij is dat er zelfs tijdsmarkeringen aan 

verbonden zijn! Denk bijvoorbeeld aan de ster van Bethlehem.  

 

De wijzen uit het oosten (met Hebreeuwse kennis van de tijd dat Daniel tot zegen was 

voor de Perzen) lazen de symbolische betekenis en concludeerden dat deze 

constellatie zo bijzonder was dat ze op pad gingen om de werkelijkheid ervan te 

aanschouwen! 
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Dus de 12 sterrenbeelden met hun Hebreeuwse duiding symboliseren in 12 

maanden het hele heilsplan, net als de Bijbelse feesten dat doen!  

Het eerste sterrenbeeld in de jaarlijkse sterrenbeelden cyclus is Maagd (Mirjam 

die zwanger werd) en het eindigt met sterrenbeeld Leeuw (Jesjoea de Leeuw van 

Juda bij zijn 2de komst!). Zo gaan Bijbelteksten voor ons leven. Bijvoorbeeld: 

Psalm 19:1-7 De hemel vertelt JaH’s eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn 

handen..  5 Hun richtlijn gaat over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van 

de wereld.  

En dan wordt ook nog eens de zon poëtisch bezongen in het vervolg..  5b-7 Hij 

heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom.. zijn omloop.. niets 

is verborgen voor zijn gloed. 

 niets is verborgen voor zijn gloed.. 

Dat dit vroeger echt wel leefde ook onder onze Hebreeuwse broeders zien we 

bijvoorbeeld aan de afbeelding van het Mozaïek van de dierenriem in een 

synagoge in Israel uit de 6de eeuw: 
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4. 7 Astronomie of astrologie? 

De wetenschappelijke kennis van de hemellichamen heet Astronomie.  

Dit heeft lang in een kwaad daglicht gestaan bij christenen omdat het verward 

wordt met astrologie. Astrologie is echter het voorspellen van de toekomst op 

basis van de stand van de hemellichamen. Zoals ik al zei, dat komt doordat de 

tegenstrever de goede dingen van onze Hemelse Vader misbruikt om zijn eigen 

leugens te verspreiden en de mensheid te misleiden. 

          

Astronomie…  

    

of astrologie.. 

De Bijbel waarschuwt daar ook terecht voor. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 4: 

19 Pas er voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de 

sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te 

buigen en hen te dienen. JHWH, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel 

toebedeeld.. 
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Gelukkig wordt de profetische betekenis van de hemellichamen heden ten dage 

door velen herontdekt; weer een voorbeeld van het herstel waar JHWH mee 

bezig is in de aanloop naar het Messiaanse vrederijk. 

   
herstel begrip profetische betekenis van tekens aan de hemel 

De zon “verplaatst” zich elke dag een klein stukje t.o.v. de sterrenachtergrond 

binnen een bepaalde bandbreedte. Om die reden is het je misschien wel eens 

opgevallen dat de zon niet altijd op precies de zelfde plek ondergaat. 

Daarbij “wandelt” de zon in een jaar tijd door de 12 prominente sterrenbeelden 

heen (natuurlijk is het andersom, want de zon is het middelpunt, maar zo zien wij het 

vanaf de aarde) en dit is een manier om de maanden te bepalen.  

 

4. 8 De maan 

De meeste mensen, gelovig en ongelovig, associëren de maand met de maan-

cyclus. Dat is ook wel begrijpelijk alleen al door het woordverband. 

     

Dat wij vanaf de aarde gezien de schijngestalte van de maan steeds zien 

veranderen van sikkel naar vol en weer terug, komt doordat de maan ten 

opzichte van de zon min- of juist meer in de schaduw van de aarde zit. 

Onderstaand plaatje maakt dat wat inzichtelijk. Als de maan loodrecht op de zon 

staat (li) is het volle maan (omdat de omtrek van de zon veel groter is dan de 

aarde valt het zonlicht om de aarde heen en schijnt zo alsnog op de maan achter 

de aarde). Als de maan juist 100% tussen de aarde en de zon in zit (re)  is dat 

de “astronomische” nieuwe maan. Er zijn maankalender aanhangers die dit 

moment beschouwen als het begin van de maand. Men kon dit vroeger al 
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berekenen. Andere maankalender aanhangers kiezen juist voor het moment dat 

de eerste maansikkel te observeren valt aan de hemel (o.a. de Karaïeten en de 

moslims). Beide groepen voorstanders verbinden er de prachtigste symboliek 

aan. 

 

Een maanmaand is 29,53 dagen want de maan draait in dat tijdsbestek om de 

aarde. Astronomen noemen deze periode de siderische maand. Tijdens die 

rondgang van de maan om de aarde ontstaan de verschillende schijngestaltes 

van de maan wanneer die min of meer tussen de zon en de aarde instaat. Zoals 

ik al zei: het maandconcept is hierop gebaseerd bij de meeste mensen en komt 

heel logisch over. Probleem is echter dat er op deze manier geen 12 maanden in 

een jaar passen waar de Bijbel over spreekt. Reken maar uit: 12 x 29, 53 = 354 

dagen. En een jaar is immers ruim 365 dagen!  

Gevolg: als je de kalender baseert op de maan zonder aanpassingsregels, gaan 

de feesten door de seizoenen heen wandelen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de 

ramadan bij de moslims. Die passen de maankalender toe zonder correctie van 

dit probleem waardoor deze vastenperiode steeds verschuift door de seizoenen 

heen. Zo is de ramadan nu eens in de winter en dan weer in de zomer. 

De Joods-Rabbinale maankalender past daarom regelmatig een schrikkelmaand 

toe, want de Bijbelse feesten zijn immers ook landbouw feesten! Loofhutten feest 

vieren in hartje winter wordt lastig!  

Het principe van de schrikkelmaand werd voor het eerst uitgevoerd door de 

Assyrische heerser Tiglat-Pileser I (1115-1077 v.Chr.). Omstreeks het jaar 359 

na Christus (Gregoriaanse jaartelling), werd de kalender gestandaardiseerd door 

Hillel II met behulp van de cyclus van Meton: in een telkens terugkerende 

periode van 19 jaar wordt zeven keer een schrikkelmaand toegevoegd en wel in 

het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar. Deze schrikkelmaand heeft in de regel 

30 dagen (op één na die 29 dagen telt), waardoor men na 19 jaar weer in de pas 

loopt met de zonnekalender. 

Dan zijn er dus 13 maanden in een jaar. Maar de Bijbel spreekt nergens over 13 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiglat-Pileser_I
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hillel_II&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclus_van_Meton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkelmaand
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maanden. Bovendien heb je dan ineens een jaar van 384 dagen! 

Die extra maand voor 2016 van 10 februari tot 10 maart is de maand Adar II. En 

de naam Adar komt van de god Erra uit de Babylonische kalender waar de 

Joodse kalender op is gebaseerd. Deze plaaggod staat voor het veroorzaken van 

de pest en politieke verwarring!  

  Erra amulet uit de Babylonische tijd 

 

Sorry, maar ik wil het door JHWH ingestelde Pesach liever niet een maand later 

vieren in 2016 door ruimte in te lassen voor een extra maand en dan ook nog 

eens met deze afgodische naam. Om maar niet te spreken over de namen van 

de andere maanden in de Joodse kalender. Het Woord spreekt over het vieren 

van Pesach in de maand Aviv in Deuteronomium 16:1 Neem de maand Abib in acht en 

houd het Pascha voor JHWH, uw God, want in de maand Abib heeft JHWH, uw God, u in de nacht uit 

Egypte geleid. 

Aviv betekent lente, en de lente is het gevolg van het lengen van de dagen en 

het lengen van de dagen vindt plaats vanaf de equinox.  

 

schrikkeldagen/ 13de maand/  354/384 dgn/jr pesach in Nisan > Pesach in Aviv 

De conclusie valt te trekken dat alle maankalenders, behalve de moslim 

kalender, een correctie systeem toepassen om weer kloppend te worden met het 

zonnejaar van 365 dagen.  

Dit roept de kinderlijk simpele vraag op: waarom zo moeilijk doen en niet 

gewoon een simpele, universele, voor iedereen observeerbare zonnekalender 

hanteren waarbij nooit geschrikkeld hoeft te worden om de feesten te bepalen? 
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Laten we ons er echter niet te makkelijk van af maken en verder spitten in het 

Woord en andere bronnen om dit gedachtespoor verder uit te werken. 

5 Ingrediënten voor een juiste kalenderberekening 

5.1 Blij en toch weer niet  

Wat was ik blij en verrukt toen mijn ogen geopend werden voor de sabbat en de 

feesten een aantal jaren geleden. Ik herinner me echter nog de schok die door 

me heen ging toen ik er vervolgens achter kwam dat in de Messiaanse en Joodse 

stroming heel veel meningsverschil is over de juiste Moadiem-kalender. Denk je 

een stuk waarheid gevonden te hebben, terug naar de Feesten van JHWH met de 

sabbat voorop, en dan is het nóg niet duidelijk!  

Vanaf dat teleurstellende moment ben ik gedreven door een soort “heilige 

onrust” om dit thema te onderzoeken en te geloven in herstel op dit thema. 

Ik ging mij meer en meer realiseren dat ik, of we, te dealen hebben met  de 

volgende uitdaging: 

Ik moet zien af te rekenen met de verkeerde dingen van het christendom aan de 

ene kant, maar niet om in de verkeerde dingen van het Judaïsme te belanden 
aan de andere kant! Kortom, er moet een schijnbaar smal pad daartussen 

gezocht worden.. 

 

 loop het smalle pad anders.. 

 
Want waar het christendom de Bijbelse tijdsoriëntatie volledig kwijt is omdat 
zelfs de Bijbelse feesten vergeten, afgeschaft of veranderd zijn, en inmiddels 

wereldwijd de Gregoriaanse sterrenkalender gevolgd wordt: 
 

 gaat het rabbinale Judaïsme uit van de berekenbare astronomische nieuwe 
maan en wijkt daar soms ook moedwillig van af door gedefinieerde 
aanpassingsregels. (Zo begonnen de 1ste en de 7de maand van de religieuze 
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kalender in 2012 op basis van de maanobservatie nota bene een week voor de 

equinox) 

 gaan de Karaïeten uit van de observatie van de 1ste maansikkel 
 betrekken anderen er ook nog de rijpheid van de gerst (aviv stadium) bij 

in de buurt van Jeruzalem. 
 gaat de Samaritaanse kalender o.a. uit van het strak volgen van de 

astronomische nieuwe maan en wordt de berekening van de kalender 
deels geheim gehouden voor niet-ingewijden. 

 heb je ook nog de Henoch kalender, een zonnekalender in meerdere 

varianten. 
 

Maar wie spreekt nou de waarheid?!  
Realiseer je dat het Woord zelf slechts beperkte aanwijzingen geeft van de 
“spelregels” hoe de kalender te bepalen! De Bijbel is nu eenmaal geen handboek 

astronomie. Dus we zijn zowel voor een zonne- als een maan-kalender, of een 
combinatie daarvan, óók afhankelijk van buiten-Bijbelse bronnen. Al met al heb 

je dus inzicht nodig, sterker nog: openbaring, hoe een kalender berekend moet 
worden, te verkrijgen door gebed en onderzoek, alleen en samen met 
medegelovigen. 

 
5.2 Ingrediënten “kalendersoep” 

Zullen we de ingrediënten dan maar eens langs gaan die allemaal aangedragen 
worden om de kalender te berekenen? Wellicht komen we tot de conclusie dat 
bepaalde ingrediënten er helemaal niet in thuis horen en andere juist wel. Wie 

weet wat voor verrassende “soep” dat gaat opleveren. 

 

 

Ingrediënten voor “de kalender soep” en hoe de Bijbel er over spreekt en ze 

toepast 

 zon, maan, sterren in relatie tot de natuur/landbouw 

 definiëring dag, week, maand en het jaar 

 Geschiedenis/politiek (want dat staat voor macht/autoriteit) 
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5.3 De Zon   

 
zonsopkomst te Emmeloord in de noordoostpolder 

Om te beginnen de zon. Het Hebreeuwse woord voor de zon is shemesh H8121. 

De eerste keer dat de zon beschreven wordt in de Bijbel is al direct in Genesis 1.  

Genesis 1:14-16  En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding 

te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden 

en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven 

op de aarde! En het was zo. En Elohim maakte de twee grote lichten: het grote licht om 

de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; (en ook de) sterren.  

Een ontzettend belangrijke tekst om eens goed te bestuderen. (waar we al mee 

begonnen in paragraaf 3.4). Al wordt de zon niet direct bij name genoemd in deze 

tekst, uit de hele context weet je zeker dat in ieder geval de zon in het geding is 

en dat dit het grote licht is. Laten we de omschreven kenmerken eens langs 

gaan: 

 Geeft de zon licht aan het hemelgewelf? Ja, overduidelijk   

De aarde draait om de zon en omdat de aarde ook nog eens om zichzelf 

ronddraait beleven wij dag en nacht. De zon geeft overduidelijk zijn licht 

overdag, of liever gezegd, maakt de dag.. Dit maakt het voor mij  

aannemelijk dat de zon een grote rol speelt bij de het bepalen van de 

kalender. 

 Maakt de zon scheiding tussen dag en nacht? Ja zeker, het zonlicht 

verjaagt de nacht in de ochtend of geeft de nacht toestemming te komen 

in de avond. 

 Is de zon tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren?  

De zon speelt zeker en rol in de aanduiding van dagen concludeerden we 

net(al laat de Gregoriaanse kalender de dag om 12 uur s’ nachts beginnen 
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en beginnen de Joodse kalenders nog verder van de dag af: bij de avond!?  

Beetje vreemd hè? Hier kom ik ook nog uitgebreid op terug. 

5.4 Zon & Jaar  

Maar welke rol heeft de zon voor de aanduiding van jaren?  

Direct na de uittocht uit Egypte zegt JHWH tegen Mozes in Exodus 12:2 dat het 

jaar voortaan op dat moment begint.. We kunnen uit allerlei andere Bijbelteksten 

opmaken dat dit in het voorjaar was. Als de zon er is voor de aanduiding van 

jaren, wat is dan een markant zonneverschijnsel in het voorjaar? De voorjaars-

exuinox!. En als er staat voortaan.. dan duidt dat op een situatie die daarvoor 

dus anders was;aangezien de zon al vanaf de schepping tot aanduiding van jaren 

is, ga ik er dan ook vanuit dat vóór dat voortaan, de najaars-equinox het begin 

vormde van het jaar.  

Ook de maankalender aanhangers kiezen de voorjaarsequinox min of meer als 

uitgangspunt (ze moeten wel gezien het belang van de feesten die in de seizoenen 

moeten vallen) maar laten de kalender dan uiteindelijk toch beginnen met de 

eerstvolgende astronomische nieuwe maan of de eerste zichtbare maansikkel ná 

de equinox. En aangezien op een paar andere plaatsen in de Schrift ook nog 

gesproken wordt over de rijpheid van de gerst, neemt men dat gegeven ook nog 

mee in de kalenderbepaling. Is de gerst nog niet rijp genoeg, dan schuift de 

feestkalender zonder pardon een maand op. Ik geloof echter dat de gerst niet 

een kalender regel vormt, maar een gevolg is van de juiste kalender: als je 

wacht op de equinox verandert de natuur dusdanig door het toenemende zonlicht 

en warmte, dat er na Pesach zowat 3 weken later echt wel ergens wat rijpe gerst 

is te vinden op een beschutte gunstige plek voor het ritueel van het beweegoffer. 

    
Gerst beweegoffer tijdens FOB na Pesach 

Hoe speelt de zon dan een rol bij de vaste tijden? Als de seizoenen van de 

natuur ook bij vaste tijden horen dan kunnen we zeggen dat de zon daar 

inderdaad een enorme invloed op heeft. Ik zei dat zojuist al: door de toename 

van het zonlicht en de zonnewarmte groeit en bloeit de natuur of komt juist tot 

verval en rust bij de afname daarvan. De feesten van JHWH zijn dan ook nauw 

verbonden met de seizoenen in de natuur & landbouw. Elke boer zal volmondig 

bevestigen dat de zon de hoofdrol speelt in de landbouw. 
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Zowel de voorjaars- als de najaars-feesten worden geteld vanuit een 1ste dag 

lezen we in de Torah.. Dat zijn dus 2 hele belangrijke “sleutel”-dagen om te 

herkennen! Er mag wereldwijd geen misverstand over bestaan zou je zeggen.. 

dat kan in ieder geval nooit de bedoeling zijn van JHWH die graag wil dat alle 

mensen tot erkentenis der waarheid komen en op ZIJN tijd ZIJN feesten 

vieren..Hij is geen God van wanorde, toch? 

Aanhangers van de maankalender identificeren de 1ste dag van de 1ste en de 7de 

maand dus op de astronomische nieuwe maan of op de 1ste maansikkel, 

geobserveerd te Jeruzalem. Of ze tellen gewoon terug vanaf de 2 te berekenen 

volle manen ten tijde van de opgaansfeesten.. maar wat dacht je van een 

wereldwijd waarneembare equinox als identificatie punt, één in het voorjaar en 

één in het najaar, door iedereen waar te nemen zonder een decreet van “de 

leiders”.. en niet meer dan dat?! 

Niet alleen Israël had oog voor dit natuurfenomeen, de equinox. Neem 

bijvoorbeeld de Maya’s die in de 9de eeuw voor Christus al een tempel bouwden 

waarbij het zonlicht van de Equinox precies op de zijkant van de trap met 365 

traptreden viel en zo een slangenvorm afbeeldde via het invallende licht aan de 

zijkant van de trap?! Zie de afbeelding op de volgende bladzijde. 

   
Maya piramide van Kukulcán in Mexico uit de 9de eeuw v.C. Let op de slang in 

beeld via lichtinval tijdens de equinox 

Ook in Flevoland hebben we de mogelijkheid om de Equinox lichtinval te 
bewonderen op een onbewolkte dag dankzij het observatorium van de 

Amerikaanse kunstenaar Robert Morris (tussen Lelystad en Swifterbant, waar de 

N307 de N720 kruist aan de Swifterringweg nabij nr. 17) 
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Equinox visualisatie te Swifterbant in Flevoland 

Dit zonne-natuurverschijnsel lijkt, weer toegespitst op Israël, duidelijk beschikt 

voor de bepaling van de voor- en najaars feesten als onmiskenbaar signaal. 

Hierdoor krijgt de aanbidding op de gezette tijden een circulair karakter en zijn 

de feesten prachtig verbonden met de symboliek van de opbrengst van de 

landbouw. 

We zien het circulaire karakter van de aanbidding bijvoorbeeld terug bij de 

inname van Jericho. Zie Jozua 6:2-4,11,14-16  Met de priesters voorop 

moesten ze in een cirkel om de stad heen, hiermee leerde JHWH hen een 

circulair aanbiddings-patroon te ontwikkelen wordt wel gezegd. 

 

Circulair patroon.. Archeologen hebben het Bijbelse Gilgal gevonden en wat 

ontdekten ze op deze plaats van aanbidding? Een patroon van een sandaal met 

een loopcirkel-indruk op de plek van de hiel.  

 sandaalafdruk naar dit idee 

 

We lezen in Exodus 23:14: Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren. 

Het Hebreeuwse woord voor feest is chag. Het werkwoord hierbij is chagag 

H2328 (omtrekken, omringen, een cirkel beschrijven). Is dat toeval? 

Hebreeën 8:5 zegt dat de dingen op aarde een afschaduwing zijn van de dingen 

in de hemel. 

Tenslotte betekend Gilgal ook nog eens “wiel”.  

Ook Jesaja 29:1 is overduidelijk in dit verband: Voeg jaar bij jaar, laat de feesten hun 
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kringloop hebben, 

 
 Nogmaals zegt Genesis 1 vers 16 dat het grote licht de dag beheerst.. 

onmiskenbaar de zon. 

5.5 Dan nu de maan.  

  
Volle maan boven Parijs 

Het Hebreeuwse woord voor maan is: Yareach H3394 en dat staat hier niet in 

Genesis 1:16; er staat immers: En Elohim maakte de twee grote lichten: het grote 

licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en sterren. 

Dat men suggereert dat het kleine licht de maan moet zijn is wat anders. Nu is 

dat wel begrijpelijk want in heel veel Bijbels is vers 16 vertaald met: het kleine 

licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. Logisch dat als de zon voor het 

grote licht staat en de sterren ook nog genoemd worden na het kleine licht, dat 

je dat kleine licht aanmerkt als de maan, Maar staat dat er werkelijk? 

Ik ga hier iets verderop dieper op in. Laten we eerst kijken naar rechtstreekse 

vermeldingen van de maan in de Torah, het fundament van het Woord. 

De maan wordt in de Torah vermeld in één van de dromen van Jozef: 

Genesis 37:9 Hij kreeg nog een andere droom, en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: Zie, ik 

heb weer een droom gehad; en zie, de zon, de maan (yareach) en elf sterren bogen zich voor mij 

neer.  

Vervolgens in de toespraak van Mozes zich aan de Torah te houden en alleen 

JHWH te aanbidden:Deuteronomium 4:19 Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat 

naar de hemel, en de zon, de maan (yareach) en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u 

laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. JHWH, uw God, heeft hen aan al de 

volken onder de hele hemel toebedeeld,  

 

Dan in een passage over doodstraf op afgoderij: Deuteronomium 17:3 en als 
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deze persoon andere goden gaat dienen en zich voor die neerbuigt, of voor de zon, de maan 

(yareach) of heel het leger aan de hemel, wat ik niet geboden heb,  

En tenslotte in de zegen voor Jozef op het sterfbed van Mozes: 

Deuteronomium 33:13 en 14 Over Jozef zei hij: Moge zijn land door JHWH gezegend zijn, 

met het beste van de hemel, met de dauw, en met het beste van de watervloed die beneden ligt; 

met de beste opbrengst van de zon, en met het beste wat de maan (yareach) voortbrengt; 

 

Dus slechts op 4 plaatsen spreekt de Torah over de maan en op al deze 4 

plaatsen is er geen enkele relatie tot de kalender! Wel is 90 keer het woord 

chodesh dat staat voor maand/maanden te vinden in de Torah waarbij het wel 

gaat over tijdsaanduidingen. Maar eens verder kijken naar chodesh.. 

5.6 Chodesh  (zie eventueel ook 5.14)  
Ja, maar… maand komt toch van maan? Het ligt zo dicht bij elkaar in het 

Nederlands.. Inderdaad, in het Nederlands, maar niet in het Hebreeuws want 
maan is daar yareach en het woord voor maand is “chodesh”.  

Dit betekent maand /maandelijks of nieuwe maand en verwijst niet naar de 
maan maar naar de 12 maanden die in een jaar passen dat bepaald wordt door 

de zon. 

André Roosma onderzoekt al jaren het oude Hebreeuwse plaatjesschrift. Hij zegt 
over het woord chodesh H2320: W.b. het oude schrift: chodesh/chadash = (ch) 

tentkleed (ook: vlees, afscheiding) - (d) deur (ook: opening, bewegen) - (sh) naar voren 

komen/uitpuilen/bron (/borsten/hoorn(s)). 

De hemel c.q. het firmament zoals dat voor ons zichtbaar is, werd wel gezien als de tent 

van God; ik zie dat in de kleur (hemels)blauw, die in de Bijbel naar voren komt wanneer 

het over Gods huis of troon gaat, en wanneer iets daaraan moet refereren (zoals de band 

waarmee de tsits - de gouden diadeem op Aärons hoofdtooi zat, en de hemelsblauwe 

draad in tsitsiot). Als het dus gaat over een deur of opening (dus licht, vanuit de oude, 

donkere tenten gezien), (of iets dat binnengaat) in Gods tentkleed / huis, die/dat naar 

voren komt of oprijst, kan ik me voorstellen dat men de opkomende (nieuwe) maan als 

zodanig zag... Maar helemaal 'klip en klaar' duidelijk is het niet. 

Het werkwoord betekent: (zich) vernieuwen; dat zou van dat beeld en van die nieuwe 

maan afgeleid kunnen zijn.  
Niet helemaal klip en klaar inderdaad.. dat heeft volgens mij alles te maken met 
de bril van de vertaler. Met alles wat ik nu weet over de zon, maan en de sterren 

heb ik een andere bril op als ik dit lees dan de gemiddelde argeloze Bijbellezer.  
Als ik zijn commentaar lees ben ik geneigd te zeggen: De hemel is inderdaad de 

tent van Elohiem: Psalm 104: 2b Hij spant de hemel uit als een tentkleed. 

Van een deur wordt bijvoorbeeld gesproken in Openbaring 1:4a Hierna zag ik, en 

zie, er was een deur geopend in de hemel. 

Een deur heeft ook inderdaad alles te maken met opening en beweging. Deze 
opengaande beweging kun je inderdaad associëren met de maan, maar met even 

veel recht met de voortgang van de zon die in 12 maanden tijd door de 12 
prominente sterrenbeelden wandelt.  
 

Wil je bij de maan blijven als kalender-bepaler dan zou je nieuwe maan moeten 
vertalen met “yareach chadash” maar die term bestaat niet eens! Het woord 
“chadash” betekent “nieuw”. 

Om de verwarring compleet te maken, maan is dus YareachH3394, maar het 

woord Yerach H3391 betekent net als chodesh ook primair maand/ 

kalendermaand, al erkend Strong dat het een onzekere betekenis heeft! 
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U begrijpt het: de associatie, of het over het hoofd zien van een lettertje is heel 

snel gemaakt bij vertalers of uitleggers: “nieuwe maand = nieuwe maan” 

redeneert men dan; maar in de hele Torah vind je nergens de term “nieuwe 

maan” en waar wel echt over de maan wordt gesproken is dat in 2 teksten om te 

waarschuwen voor maan-aanbidding zoals we net zagen. 

Aangezien de Torah voor ons “het fundament van het huis” is, weegt dit zwaar! 

  >  

Fundament van het…  huis 

Nogmaals:  
>3 Hebreeuwse woorden en 3 Griekse woorden zijn vertaald in de woorden: 
Maand -  maanden en  maandelijks: 

H2320 H3391 H3393 G3376 G5072 G5150 (chodesh) 
 

>4 Hebreeuwse woorden  en 2 Griekse woorden zijn vertaald in maan of manen: 
H2320 H3391 H3394 H3842 G4582 G3561 (yareach) 

 

Merk op dat de woorden H2320  en H3391 zowel in maand/ maanden/ 
maandelijks als ook in maan/manen vertaald worden!  

 

 De uiteindelijke keuze door een vertaler kan dus enorm 
bepalend zijn voor de betekenis die aan een tekst wordt meegegeven! 

 
Voordat we wat dieper ingaan op de woorden chodesh H2320 en yareach H3391: 

bij de 2 woorden die dus als maan of maand worden vertaald, moeten we goed 

begrijpen dat een concordantie geen woordenboek is. Een concordantie 

definieert/omschrijft geen woorden zoals een woordenboek wel. Een 

concordantie toont: waar en hoe vaak een woord gebruikt wordt en geeft aan 

hoe een woord vertaald wordt naar het idee van de vertaler.  

In de concordantie is H2320 het woord Chodesh. Als we dan vertaald zien: 

“nieuwe maan” met de implicatie: “een nieuwe maand” weten we dat chodesh 
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NIET nieuwe maan, met de implicatie nieuwe maand betekent, maar dat naar 

strong’s mening het woord ook gebruikt kan worden voor maan. 

Chodesh H2320 wordt dus vaak ten onrechte niet vertaald als maand/maanden/ 
maandelijks.  

 
H2320 Chodesh wordt 242 keer gebruikt in de Schrift, en 222 keer wordt het 

vertaald als maandelijks (91%) en 20 keer als nieuwe maan (ruim 8%). Één keer 
is het vertaald als een ander woord. 
 

H3391 Yerach wordt 13 x gebruikt in de schrift. 11 x vertaald als maand (85%) 
en 2x als maan (15%) 

 
Kun je t.g.v. deze statistieken overtuigend zeggen dat het woord maand 
(chodesh)vertaald zou moeten worden als maan in de Pentateuch? NEE. 

Realiseer je dat de enigen die wel overtuigd zijn en leren dat je het zo moet 

vertalen, de gelovigen zijn die willen vasthouden aan het idee dat de feestdagen 

middels de maan berekend moeten worden. 

 
Chodesh wordt dus in Torah alleen vertaald als maand, maar in de profeten en  

andere geschriften heel vaak als maan.  

Neem bv Jes. 66: 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan 

en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn 

aangezicht, zegt JHWH. 

  

Maak er maar gerust maand van! Dan strookt het met de Torah. 
Doordat de vertalers dat niet doen, mogelijk bewust om hun maankalender te 

kunnen verdedigen is inderdaad het idee ontstaan dat maand van maan komt. 
 

 
 

Er wordt wel gesuggereerd dat bepaalde rabbijnen die de schriften kopieerden en 
ondertussen de maankalender aanhingen het niet aan durfden om in de Torah de 

voorkeurskeuze maan te kiezen, maar dat wel deden in de profeten en andere 
geschriften. Daarnaast hebben dezelfde maandkalenderaanhangende Rabbijnen 

een aantal zeer toonaangevende boeken geweerd uit de canon omdat die 
duidelijk stelling namen vóór een zonnekalender. Zo zijn o.a. de Apocriefe 
boeken ontstaan. De maankalender is zo stap voor stap over een hele 

tijdsperiode doorgevoerd totdat niemand zich meer realiseerde dat het voorheen 
anders was- meer hierover in deel 2 
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5.7 Heersen over de nacht 

De Schepper van hemel en aarde maakte duidelijk onderscheid tussen de dag en 

de nacht in de eerste paar verzen van Genesis 1. Om dat nog eens extra te 

onderstrepen, zou je kunnen zeggen dat JHWH de 2 grote lichten maakte.. de 

zon voor de dag en het andere licht voor de nacht. De maan kan dat niet zijn 

want die heerst niet over de nacht: 2 weken per maand schijnt de maan 

overdag!  

  De maan overdag zichtbaar..  

Zeker geen heerser over de nacht op dat moment.. 

De maan is dus niet geschikt om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. 

Ook is de maan niet aan te merken als het 2de grote licht. Want het Hebreeuwse 

woord voor groot is “gadol”. Als je het hebt over “Am Israel” als “groot volk” dan 

gebruik je hetzelfde woord..  terwijl je toch uiteindelijk al de individuele kleine 

nietige mensen bedoelt. Hiermee neem ik een voorschot op wat “het kleine licht” 

dan wel is.. de sterren! Miljoenen sterren bij elkaar is met recht groot. Maar toch 

zijn ze zó klein als we omhoog staren. Bovendien kun je op de sterren navigeren 

en niet op de maan. Sluit dat niet aan op wel of niet heersen over de nacht? 

5.8  Geen lichtbron en wanneer ten tonele? 

Daarnaast is de maan geen lichtdrager (zoals de zon en de sterren) maar 

reflecteert licht. De aarde reflecteert ook licht, en wel 10 x zo sterk als de maan 

dus als je wilt volhouden dat de maan een lichtdrager is, dan zouden er op z’n 

minst 3 lichten moeten zijn. Dit staat zelfs vermeld in het boek Job 25:5 Zie, tot 

aan de maan toe, ze is niet helder..  
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 Hoeveel en welke lichten genoemd bij de schepping? 

Verder.. er wordt zelfs rekening gehouden met de theorie dat de maan pas 

ontstaan is na de zondvloed ten gevolge van een komeetinslag aan het einde van 

de zondvloed! Als dat klopt dan is het 2de grote licht uit Genesis zeker  niet de 

maan. 

De aarde was bedekt met een enorme massa water en zeer grote kometen zijn  

ingeslagen, waarvan in iedergeval één in de golf van Mexico. 

    

Hierdoor werd veel aards puin de ruimte in geslingerd dat vervolgens ging 

samenklonteren tot de maan in het heelal, en ontstond naast de inslagkrater in 1 klap de 

Himalaya aan de andere zijde van de aardbol!  Door de inslag is heel veel van het 

zondvloed-water verdampt t.g.v. de enorme hitte die hierbij vrij is gekomen.  

 

Deze hypothese is o.a. informatie van een Messiaanse astronoom Gill Brousard. 

Van de maan wordt pas gesproken in de droom van Jozef, en dat was zo’n 600 

jaar na de zondvloed! (Genesis 37:9). Dus Bijbel-chronologisch kan dat 

eventueel kloppen.  

Dit gaat dan over het ontstaan van de maan, maar wat dacht je van het 

volgende vers in het Woord over het mogelijk einde van de maan? Deze 

Koningspsalm, met profetisch zicht op het Messiaanse vrederijk, vervolgt 

namelijk met: Psalm 72:7: In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote 

vrede zijn, tot de maan er niet meer is. (?) 

5.9 Afgoderij  

Nog een argument om voorzichtig te zijn met het gebruik van de maan voor de 

kalender is, dat die verbonden is met afgodische gebruiken zoals we al gelezen 

hebben in de andere 2 teksten uit de Torah. Hoewel dat natuurlijk even goed 

geldt voor de zon!  
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Zo is de naam Lucifer in het Hebreeuws hay-lale. Dat betekent zoiets als “in de 

zin van verlichtheid” Een lucifer staat ook voor zwavel en licht natuurlijk. In het 

Arabisch is dat het woord Hilal. Het heeft een directe associatie met de 

maansikkel! En de maansikkel is nauw verbonden met het Islam en Allah. Allah 

is een maangod (en oorlogsgod-kijk maar naar het journaal).  

   
De maansikkel als symbool wordt ook gebruikt in het communisme, het 

occultisme, de grote moeder-god Isis uit Egypte en natuurlijk in het 

christendom: de heilige maagd Maria..  

 

Deuteronomium 17:3 is al genoemd in paragraaf 5.5 als waarschuwing voor het 

volk van JHWH. In lijn daarmee neemt Gideon in Jozua 8:21 het initiatief de 

symbolen van in maan-aanbidding te ontnemen van de 2 Midianitische koningen 

na ze te hebben gedood: Toen zeiden Zebah en Zalmuna: Staat u zelf op en steek ons dood, 

want zoals de man is, zo is zijn kracht. Daarom stond Gideon op, doodde Zebah en Zalmuna, en nam 

de maantjes die om de halzen van hun kamelen hingen. 

Er is geen Bijbels- of historisch bewijs dat Israël naar de maansikkel keek voor 

de Ballingschap naar Babylon. Het huis van Juda kwam daarmee wel terug uit de 

ballingschap en we weten dat ook aangezien de namen van de maanden 

sindsdien afgodisch zijn geworden zoals bijvoorbeeld de maanden Adar, Nisan en 

Tammuz. Vanaf die tijd waren er 2 kalendersystemen in omloop. Waarom lezen 

we anders in de Torah (Ex.12:1, Deut.16:1 en Num.9:4-4) over aviv en na de 

ballingschap over Nisan? (Nehemia 2:1, Esther 3:7). 

De maan is een vrouwelijk woord en is te associëren met de aanbidding van “de 
koningin des hemels” waarover we kunnen lezen in Jeremia 2:24, 7:17,18 en 

44:15-25.  
Wat is het geval; Nimrod was getrouwd met Semiramis; Ze is de Koningin des hemels, 

godin van de maan en haar symbool is de maansikkel. Israel liet zich ook verleiden om 

deze afgod, ontstaan in Assyrië, te aanbidden. We lezen dit o.a. in Jeremia. (Haar 

Fenicische naam is Astharoth. Men bracht haar op de dag van de nieuwe maan maan-

vormige koeken als spijsoffer, ook rook en dankoffers op de openbare straten van 

Jeruzalem en in de steden van Juda. Na de dood van Nimrod vertelt ze haar volgelingen 

dat hij geïncarneerd was in de zon. Bel is de Heer des hemel, de zonnegod. Ze baart een 

zoon Tammuz en sinds die tijd is de moeder-kind verering ontstaan waar de symbolen 

van zon en maan bij betrokken zijn.  

 

Het is verbijsterend hoe alom tegenwoordig al die oude afgoden wijd verbreid 

nog steeds aanwezig zijn in onze maatschappij, verborgen in heel veel 
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alledaagse symbolen. En Mozes had nog wel zo duidelijk de Torah de instructie 

aan het volk uitgelegd in Deuteronomium 7:6 Maar zo moet u met hen doen: hun 

altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun 

beelden met vuur verbranden. (vergelijk Exodus 23:24, 34:13, Deut. 12:2 en 3). 

 

            

Jesaja 3:12 De onderdrukkers van Mijn volk zijn kinderen, (Nimrod> Tammuz?) en 

vrouwen (Semiramis?) heersen over hen. (Judaïsme, later ook RK kerk en Islam/hoer 

van Babylon?). Mijn volk, wie u leiden, misleiden u (Joods gezag op dat moment), en zij 

brengen de richting van uw paden in de war..(Allerlei wettische regels waar Jesjoea later 

zo stelling tegen nam en de kalenderverandering. Later bv Kerst, de Wet is 

afgeschaft ten gunste van de Genade etc in het huis van Israël). 

Zou de vloek uit dit vers, dat de vrouw zal heersen over de mensen die de maan 

aanbidden, inderdaad verwijzen naar de koningin des hemels en dat die ook 

weer staat voor de hoer uit Babylon? Jesjoea roept niet alleen op tot 

waakzaamheid maar zegt via de apostel Johannes in Openbaring 18:4 Ga uit haar 

weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult 

ontvangen. 

Dat is dus slecht of juist goed nieuws, afhankelijk in welk kamp je verblijft op dat 

moment.. De profeet zegt in Jesaja 3:13 en 14: JHWH staat gereed om Zijn 

rechtszaak te voeren en klaar om over de volken recht te spreken. JHWH gaat in het 

gericht met de oudsten van Zijn volk en de vorsten ervan. 

In de tijd van de Koningen was het al mis.. af en toe greep een koning in, zoals 

Koning Josia, lezen we in 2 Koningen 23:4 en 5 Toen gaf de koning opdracht aan de 

hogepriester Hilkia, de priesters van de tweede orde en de deurwachters om alle voorwerpen die 

voor de Baäl, de Asjera en heel het leger aan de hemel gemaakt waren, uit de tempel van JHWH 

naar buiten te brengen. Hij verbrandde dat alles buiten Jeruzalem, in de velden van de Kidron, en liet 

het stof ervan naar Bethel dragen. Ook zette hij de afgodspriesters af die de koningen van Juda 

aangesteld hadden om op de offerhoogten, in de steden van Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te 

brengen, evenals hen die aan de Baäl, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het leger aan de 

hemel reukoffers brachten.  

 

Er is niets nieuws onder de zon. Het is zelfs zo dat er in de Jewesh People 
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Almanac een speciaal gebed is verordend om de nieuwe maan te heiligen; het 

Kiddush Levana. Zie de volgende afbeeldingen: 

    
 

Waar de maan een vrouwelijk woord is, is de zon een mannelijk woord en wordt 

geassocieerd met de Messias: Maleachi 4:2a maar voor u die Mijn Naam vreest, zal 

de Zon der gerechtigheid opgaan, en onder Zijn vleugels zal genezing zijn. 

Ook in het NT vinden we zo’n tekst in Openbaring 22:16 Ik, Jesjoea, heb Mijn 

engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel 

en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster 

Weer even teruggrijpend op Genesis 1:14-16 En Elohim zei: Laten er lichten zijn 

aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn 

tot tekens en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot 

lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En Elohim 

maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine 

licht om de nacht te beheersen; (en ook de) sterren. 

We waren het er al over eens dat het grote licht wel de zon moet zijn en velen 

geloven automatisch dat het kleine licht de maan is.. Maar met alles wat we net 

over de maan besproken hebben.. past dat wel in de kenmerken die in de tekst 

genoemd worden? Laten we, net als bij de zon, de bevindingen nogmaals op een 

rijtje zetten: 

 Is de maan een licht? Nee, de maan reflecteert licht. Dan is de aarde zelf 

ook een licht en zijn er 3 lichten..  

 Kan de maan vaste tijden aanduiden? Nee, niet voor de kalender maar wel 

voor eb en vloed!  

 Kan de maan jaren en dagen aanduiden? Nee; de maan is vaak 

onzichtbaar aan de hemel omdat deze dan aan de andere kant van de 

aarde staat. De maancyclus is ook korter dan het zonnejaar. Het is in 

iedergeval heel vreemd dat de Bijbel spreekt over 12 maanden terwijl de 

maancyclus veel korter is en er regelmatig een 13de maand moet worden 

toegevoegd. 
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Bent u nog steeds zeker van de gedachte dat de maan “het kleine licht” is waar 

Genesis 1 over spreekt?  

  
De maan.. zo mooi.. en zo aanwezig.. echt geen eervolle rol voor de kalender? 

 

5.10  gezette tijden voor de maan & Psalm 104 

Is er dan niets moois over de maan te zeggen? Maar natuurlijk! De maan speelt 

een heel belangrijke rol bij het reguleren van het water op de aarde. Door de 

aantrekkingskracht van de maan ontstaan eb en vloed, waardoor stroming 

ontstaat en dat is essentieel voor de zuurstofvoorziening en het dierenleven. 

 
Eb en vloed werking.. 

Je zou kunnen zeggen dat de maan per dag 4 gezette tijden heeft: 2 voor eb en 

2 voor vloed, en dat is waar Psalm 104 op doelt: hoog en laag (water) zoals voor 

de zon geldt: op gaan en onder gaan 

Psalm 104:19 Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij 

ondergaat.  
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Daarmee stel ik dus dat het woord Moed H4150 naast gezette tijd voor de 

feesten ook een afgesproken tijd kan betekenen voor andere natuur- 

verschijnselen, zoals eb en vloed. Als ik naar de verschillende vertalingen van 

het woord Moed kijk dan is daar volgens mij ruimte voor.  

Bovendien: Realiseer je dat de psalmen liederen zijn en poëzie, géén Torah 

instructies. Dat zie je natuurlijk direct terug in vers 19b, de zon is hier 

gepersonifieerd met zelfbewustzijn: de zon weet.. Moet vers 19a dan ineens wél 

letterlijk genomen worden?  

Als de maan een rol heeft voor de vaste tijden van de kalender dan moet dat 

duidelijk in de Torah terug te vinden zijn. Zoals we tot nu toe bestudeerd hebben 

is dat niet het geval.  

De maan speelt wel degelijk ook een rol bij de landbouw kunnen we opmaken uit 

Deuteronomium 33:13, 14Over Jozef zei hij: Moge zijn land door JHWH gezegend zijn, .. .. 

en met het beste wat de maan voortbrengt; 

Ik denk dat bv de Biologisch dynamische landbouw dat begrepen heeft. 

Verder wordt de maan tijdens de opgaansfeesten vaak als “feestverlichting aan 

de hemel” omschreven. En dat kan dan ook inderdaad het geval zijn.. maar dan 

wel als een feestlamp maar niet als een kalenderlicht. Zo kan de maan ook 

functioneren bij de feesten, berekend volgens de zon-sterren kalender. 

5.11 Gidsen in Psalm 136 

Nog maar een tekst die vraagtekens oproept: 

Psalm 136:7-9 die de grote lichten maakte, want Zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid; de zon tot heerschappij over de dag, want zijn goedertierenheid is tot in 

eeuwigheid; de maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want Zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid; 

 

Laten we eens naar het woord heerschappij kijken. H4475: memshalah is 

inderdaad het woord heerschappij. Er zijn echter ook vertalingen die hier kiezen 

voor gidsen! Daar heb je het weer.. Strong is geen woordenboek maar een 

concordantie en veel hangt af van de keuze van de vertaler. 

Wederom geldt ook het argument: de psalmen zijn liederen en poëzie, geen 

Torah instructies. De Torah stelt dat de zon en de sterren de 2 grote lichten zijn 

die primair de kalender bepalen. (de argumenten voor de sterren ga ik bespreken in 

de volgende paragraaf). We zagen zojuist bij psalm104:19 dat de maan mogelijk 

bedoeld is om tijdens de opgaansfeesten te schijnen als “feestverlichting”.  
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Het is in ieder geval zo dat de maan maar voor zo’n 50 % zichtbaar is aan de 

nachtelijke hemel. De andere 50 % is de maan eventueel waar te nemen 

overdag. Dat is toch niet bepaald heersen over de nacht.. Gidsen is dus veel 

aannemelijker dan heersen als je gewoon naar de omstandigheden kijkt m.b.t. 

de hemel bij dag en nacht waarin wij leven. Hoe kan de maan dan gidsen? Door 

het aanvullend (reflecterend) licht van de maan naast de sterren zegt de maan 

iets over het tijdverloop van de weken via de maan-fases. 

  

                                  

De wassende maan markeert de 1ste week. Van halve maan naar volle maan is de 

2de week en zo voort tot de cyclus compleet is. Maar let op! Daarmee kun je nog 

niet zeggen dat 4 weken 1 maand is. Want de maan cyclus is 29,5 dagen i.p.v. 

de benodigde 30 of 31 dagen om een jaar compleet te maken in 12 maanden. 
Dat sluit weer helemaal aan bij Genesis 1:14 En Elohiem zei: Laten er lichten zijn aan het 
hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van 
vaste tijden en van dagen en jaren!   

De zon en sterren zijn dus niet bedoeld om weken te identificeren, maar de 

maan mogelijk wel, dat sluit Genesis 1:14 niet uit. 

Dus met een zon-sterrenkalender bril op zal ik maar zeggen, is Psalm 136: 7-9 

als volgt te interpreteren : Die de grote lichten maakte, want Zijn goedertierenheid is 

voor eeuwig; de zon om te heersen over de dag,(buiten discussie) want Zijn 

goedertierenheid is voor eeuwig; de maan en sterren om te gidsen/heersen des 

nacht’s, (waarbij de maan inzicht geeft in weken en er op de sterren genavigeerd 
kan worden en de sterren de 12  maanden mede identificeren voor de kalender) 
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

 

Wellicht neemt u geen genoegen met deze uitleg. Ik herhaal echter dat deze 

tekst ten diepste niet handelt over de kalender-bepaling. Het is een poëtische 

beschrijving van wat we aan de hemel waarnemen en dat wordt vergeleken met 

de grootheid van onze Schepper.  

In paragraaf 5.14 kunt u nogmaals uitleg lezen in wat andere bewoordingen en ga ik ook 

nog in op Psalm 81 

De ja-maar’s blijven misschien toch nog opborrelen? Bijvoorbeeld dat er staat: 

het kleine licht om de nacht te beheersen en sterren?!  

Wat is het kleine licht dan wel? Dan komen we bij het volgende “ingrediënt voor 

de kalendersoep” in terug.  

5.12 De sterren & Genesis 1:16  

En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen 

de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en van dagen en 
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jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En 

het was zo. En Elohim maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te 

beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; (en de) sterren.  

 

Wat staat er nou werkelijk in Genesis 1:16b waar zoveel Bijbels er van maken: 

…en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.(Hsv)? 

Let op: Het Hebreeuws heeft geen hoofdletters, aanhalingstekens en 

koppelwoordjes, (alleen de waw) 

Nu staat er ineens: Onbeduidend licht besturend nacht (en) sterren 

 klein, onbeduidend: qatan H6996 

 licht, lichtbron: ma’or H3974  

 heerschappij, bestuur: memshalah H4475  

 nacht: laylah H3915  

 en?  v-eth  at-w (wav alef-tav) H 853  

Waarom plaats ik hier een vraagteken bij het woordje en?  

Mijn Importantia studie Bijbel geeft bij het woord alef-tav als commentaar: 

niet vertaald part blijkbaar samengetrokken van H0226 in de aanwijzende 

betekenis van ‘ding’; teken van het bepaalde directe voorwerp, niet vertaald in 

het Nederlands, maar in het Hebreeuws voorafgaand aan en aangevend de acc 

(het object van de handeling) H0226 twa owth staat voor teken, signaal in de 

betekenis van schijnen, blijken.  

Aha, owth kwamen we ook al tegen in Genesis 1:14! Daar wordt 

beschreven dat de lichten scheiding maken tussen dag en nacht en tot 

tekens zijn en tot gezette tijden (moed).  

Maar hoe zit het dan met de wav en het woordje en? Daar heb ik het 

volgende commentaar op gevonden: In Genesis1:16 zit 4x een lijdend 

voorwerp, met dus 4x een ét. Er is geen sprake van een extra letter; het is hier, 

zoals altijd, gewoon aleph-tav. Alleen staat er de 3e en 4e keer een verbindende 

wav voor, vertaald als 'en' in het begin van bovenstaande twee laatste regels. 

Maar is deze vertaalkeuze terecht of zegt het meer over de bril-op van de 

vertaler? 

Het Paleo-Hebreeuws, het plaatjes schrift dat aan het huidige Hebreeuws 

vooraf is gegaan, kent geen voegwoorden dus een losse vav in de tekst als 

‘en’ is niet juist. 

Zie bijlage 1 aan het einde van deze studie voor meer uitleg! 

 

Daarom durf ik Genesis 1 vers 16b in zijn meest pure vorm vooralsnog te 

begrijpen als: kleine licht - nacht - heersen - sterren.  Alleen al omdat 

er zoveel overtuigende andere argumenten zijn om te stellen dat de 

moadiem bepaald worden door de zon en de sterren, dat het wat mij 

betreft gewoon niet kan dat je v-eth zou moeten vertalen als en in Genesis 

1:16. 

 Kokab H 3556 ster/sterren  
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Ook Genesis 1:16 is dus een voorbeeld van het feit dat een vertaler vertaalt 

met een bepaalde bril op, want natuurlijk, vraag aan de gemiddelde persoon 

welk licht er s’ nachts aan de hemel staat, dan zegt men: de MAAN. Maar dat 

kan ik er met deze grondtekst vertaling toch echt niet van maken!  Houdt dus 

ernstig rekening met een misvertaling. En wel onschuldig gebeurd door het 

referentie kader van de vertaler of schuldig: middels bewuste misleiding. 

Wij hebben immers te maken met een “overste van deze wereld” die de 

“vader van de leugen” is, en tijden & Torah wil veranderen?!  

Daniel 7:25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de 

Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn  bepaalde tijden en de 

wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, 

tijden en een halve tijd. 

Maar er zijn veel meer argumenten om aan te nemen dat het kleine licht toch 

echt de sterren zijn.  

De sterren zijn i.t.t. de maan, die net als de aarde alleen licht reflecteert, wel 

lichtdragers! Het zijn net ook zonnen net als “onze” zon, alleen staan ze héél ver 

weg! Ze passen ook beter bij de omschrijving “onbeduidend licht” want het zijn 

allemaal van die kleine puntjes ver weg. Als de maan aan de hemel staat vind ik 

dat geen onbeduidend (reflecterend) licht. De maan aan de hemel valt echt op. 

  
lichtdragers en toch onbeduidend licht 

Een 3de argument dat de sterren tot het kleine licht maakt om de Moadiem te 

identificeren is het feit dat de 4 markeringspunt-momenten in de baan van de 

aarde om de zon, de 2 equinoxen & de 2 zonnewendes, ook aangekondigd 

worden aan de sterrenhemel. Het boek Jubileeën beschrijft dat in de tijd na de 

zondvloed de Sumarische priesters in Shinar nauwlettend de sterrenhemel in de 

gaten hielden en precies wisten wat de tijden waren. De nacht voor de equinox, 

de 30ste dag van de 12de  maand, verschijnen er bijvoorbeeld net voor 

zonsopgang slechts 3 sterren van de constellatie Pegasus, in combinatie met de 

waarneming van de maan die dan nog maar als een heel smal sikkeltje aan de 

hemel te zien was. 
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 smal maansikkeltje.. 

Op de 31ste  dag van de 12de maand, volgens de Henoch kalender, vormden de 4 

sterren van de constellatie Pegasus een ruit, net voor zonsopgang aan de 

oostelijke hemel. De 4de ster, Algenib, zakte af en toe onder de horizon en zo lijkt 

het net of die knippert. De maan was onzichtbaar op deze avond. 

Een sterrenkundige met de juiste kennis kon dus ook in de nacht exact weten 

wanneer, in dit geval, de voorjaarsequinox er was, de eerste dag van het nieuwe 

jaar! Dat is licht voor moadiem zoals bedoeld in Genesis 1! 

Of dit nu nog steeds geldt, of ten dele, weet ik niet omdat de perfecte hemelse 

klok niet meer loopt zoals die behoort te lopen. De klok liep, zoals de Henoch 

kalender ook rekent, volgens 364 dagen in een jaar, maar loopt nu wat 

langzamer: een omgang van de aarde om de zon is immers 365,22 dagen.  

5.13 De sterrenbeelden 

Een 4de argument om de sterren aan te merken als “het kleine licht” is dat de 

sterren hemel boven ons door JHWH is opgedeeld in 12 sterrenbeelden voor elke 

maand 1. De maanden werden dus niet bepaald door de maan maar door de 12 

sterrenbeelden van de dierenriem(de Zodiac). 

Al deze sterrenbeelden hebben Hebreeuwse namen van oorsprong en vertellen 

net als de feestencyclus het hele heilsplan.  

Psalm 19:2 de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel het werk van zijn handen. 

Psalm 147:4  Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.  

Jesaja 40:26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het 

Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn 

sterke kracht; er ontbreekt er niet één. 

Realiseer je daarbij dat een Bijbelse naam altijd een bijzondere betekenis heeft 

en weer een nieuw verhaal of context weergeeft! 

De 7de  maand valt bijvoorbeeld onder het sterrenbeeld weegschaal; hoe 

toepasselijk.. het balanceren ten oordeel… het symbool van vrouwe Justitia komt 

daar vast vandaan. 
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 vrouwe Justitia  Jehosjoea te paard 

                                                                                              volgens Openbaring 

 

Wat mij betreft is dit óók weer een voorbeeld van de corruptie van de 

werkelijkheid, want wij verwachten als rechter van de wereld niet een vrouw 

maar een man: de mensenzoon Jesjoea de Messias die nu verheerlijkt is in de 

hemel en troont naast JHWH de Vader. Wat zien we uit naar Zijn komst om ware 

gerechtigheid te brengen! 

Ander voorbeeld, hoewel ook een verdraaiing van de werkelijke betekenis: De 

1ste en de 12 de maand aan elkaar vast vormen de maagd en de leeuw; dat lijkt 

verdacht veel op de sfinx van de Egyptenaren..een afgod. 

 maagd en leeuw samengevoegd tot sfinx  

De ware betekenis is natuurlijk dat de maagd die zwanger wordt het begin punt 

markeert van de Messias die op aarde zou komen. De Leeuw van Juda markeert 

vervolgens het eindpunt van het heilsplan bij de 2de komst van de zelfde Messias. 

Op enkele Schriftplaatsen worden sterrenbeelden als geheel genoemd:  

Job 26:13 Met Zijn adem blaast Hij de hemel schoon, Zijn hand doorboort de kronkelende 

slang. 

Job 38:31 Kunt u de Mazzarot (de 12 prominente sterrenbeelden) tevoorschijn laten 

komen op zijn tijd, en kunt u de Wagen met zijn kinderen leiden? 

Een Wagen met kinderen? Het gaat hier om een onderdeel van het sterrenbeeld Grote 

beer (ons steelpannetje). Dit sterrenbeeld werd de ‘Ash “dochters” genoemd. Uit de 

speciefieke omschrijving in Job 38 kunnen we opmaken dat het om de heldere ster 

Arcturus ging die omringd was door andere minder heldere sterren die dan “zijn 

kinderen” worden genoemd. Uit andere oude bronnen weten we dat de volledige naam 

van dit sterrenbeeld de Banat Na’ash al Kubra “de dochters van de lijkbaar” werd 

genoemd. Een inderdaad lijkt het sterrenbeeld op een wagen waarop de doden werden 

vervoerd en de dochters zijn dan de klaagvrouwen die er achteraan liepen.  
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Een mooi voorbeeld van een hele bijzondere constellatie met een diepere Bijbels- 

profetische betekenis vinden we in Openbaring 12:1 en 3 En er verscheen een 

groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar 

voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.  

 

   

Vers 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 

zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 

Dit is absoluut een prachtig voorbeeld van het feit dat het heilsplan van JHWH in 

de sterren(constellaties) af te lezen is. Het sterrenbeeld maagd wat een kind 

krijgt (de Messias) wordt aangevallen door de draak. (de slang). Deze bijzondere 

constellatie heeft voor het eerst sinds duizenden jaren afgelopen najaarsfeesten 

aan de hemel gestaan op 23 september, de dag van de visueel waarneembare 

najaars equinox en daarmee de 1ste dag van de 7de maand en dus yom teruah 

volgens de zon-sterrenkalender. Dat was tevens sabbat Tesjoeva op de Joodse 

kalender! Dit zeer bijzondere sterrenbeeld, geheel in lijn met de betekenis van 

dit najaarsfeest was nog niet in positie op de dag van de bazuin volgens de 

maankalender in 2017: 2 dagen eerder. 

Er zijn 12 sterrenbeelden in de ecliptische cirkel. Bijbels “de Mazzaroth” 

genoemd. Deze sterrenbeelden representeren de 12 stammen en elke 30 dagen 

beweegt de zon door 1 van deze sterrenbeelden.  

Het geheel vormt een perfecte klok: 
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De zon wandelt vanuit het sterrenbeeld maagd en zo verder. Genesis 1:14 

spreekt ook over tekens: owth; dat staat wat mij betreft per definitie voor 

profetische tekens. Dit is mogelijk ook van toepassing op het feit dat de zon elke 

2160 jaar door de schommeling van de aardas in een andere constellatie begint; 

dit heet de prosessie van de Equinoxen. 

De jaarlijkse processie van de zon door de sterrenbeelden vertelt al vanaf de 

schepping het heilsplan aan de hemel. Men gaat er vanuit dat bij de schepping 

de zon aan het begin van het jaar zijn processie begon vanuit het moment van 

de equinox in sterrenbeeld stier. De stier heeft de eerste letter van het 

Hebreeuwse alfabet in zich, de aleph, ook in het plaatjesschrift wat vooraf ging 

aan het schrijf-schrift. De stier staat voor leiderschap en kracht.(= koploper) 

          

Aleph/ taurus /stier 

Dit is prachtige symboliek en dat gaat alleen maar door: Het symbool van de 

stam Efraïm en Manasse is ook de stier. Nu staat de jaarlijkse processie van de 

zon door de mazzarot op het punt te beginnen vanuit het sterrenbeeld de 

Waterdrager, duidelijk een aankondiging van de Messias die het levende water 
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zal uitgieten in het Messiaanse Vrederijk (Johannes 7:37,38 en Openbaring 

22:1). Astrologen noemen dit tijdperk Aquarius, wat staat voor het sterrenbeeld 

de Waterdrager. Tovenaars & new-agers  geven er zo hun eigen draai aan, maar 

Jesjoea zegt van zichzelf dat hij de Aleph en de Tav is. Hij is degene die “levend 

water zal uitgieten” bij de vervulling van de najaarsfeesten. 

Ten tijde van het verbond met Abraham kwam de zon bij de processie van de 

equinox uit als startpunt in het sterrenbeeld Ram. Hé, is dat toevallig?  Denk 

eens aan de Ram die Isaäk verving als offer, symboliserend dat Jesjoea als Zoon 

van God zou gaan voorzien als plaatsvervangend offer voor de zonden van de 

mensheid. 

 ram en vissen  

 

Vervolgens toen Jesjoea geboren werd keerde de Mazzaroth opnieuw en stond de 

zon bij het begin van het jaar in het sterrenbeeld Vissen; symbool staande voor 

het feit dat Jesjoea ons vissers van mensen heeft gemaakt.   

In Genesis 48:16 zegende Jacob Manasse en Efraïm als volgt: de Engel, Die mij 

verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam en de naam van 

mijn vaderen, Abraham en Izak, genoemd zal blijven en zij in het midden van het land als vissen 

in menigte zullen toenemen. (ISB) 

JHWH “verklaart het eind vanaf het begin” (Jesaja 46:10) en openbaart dit 

patroon in tijd en aanbidding aan zijn geheiligden die zo kunnen herkennen waar 

we in de tijd zitten en in welke fase van het heilsplan. Aangezien de zon en de 

sterren deze tekens aangeven en dit niet door mensen te manipuleren is, krijgt 

JHWH alle eer dat Hij de kalender heeft geïnstalleerd aan de hemel en bovendien 

volkomen in controle is ondanks alles wat er aan chaos gaande is op de aarde.  

Uit “Het Getuigenis van de Sterren” van Bullinger: het woord Dierenriem komt van 

het Griekse Zoodiakos. Dit komt van de primitieve stam sodi in het Hebreeuws en dat 

betekent: een weg. Het wordt gebruikt voor de weg of het pad waarop de zon zich 

beweegt tussen de sterren in de loop van het jaar. Voor een toeschouwer op de aarde 

lijkt het gehele uitspansel in 24 uur samen met de zon in een cirkel te draaien. De 

omloop van de sterren, verdeelt in 12 sterrenbeelden, is echter trager als de omloop van 

de zon. Het verschil loopt op tot 1/12 deel van de hele cirkel zodat de zon dus in 12 

maanden elke maand door 1 van de sterrenbeelden heen wandelt. Het pad dat de zon zo 

tussen de sterren maakt heet de ecliptica. Elk van de 12 delen bestaat dus uit 30 graden 

op een hele cirkel en worden niet onderscheiden door nummers of letters, maar door 

tekenen en namen en dit gebeurt al vanaf de vroegste tijden tot op de huidige dag. 

Deze tekenen zijn altijd en overal bewaard in deze volgorde. Zij zijn bekend bij alle 
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natiën en in alle tijden en bewijzen zo hun gemeenschappelijke oorsprong. De 

afbeeldingen van de dierenriem zijn dus overal hetzelfde maar overigens niet herkenbaar 

aan de sterrenconstellaties die het betreffende sterrenbeeld bepalen aan de hemel zelf. 

Het feit dat de afbeeldingen die getekend zijn rondom deze 12 sterren-constellaties (om 

ze zo te kunnen identificeren en met elkaar te combineren/associëren en makkelijker te 

onthouden) overal ter wereld hetzelfde zijn wijst op het bestaan van een origineel.  Deze 

tekenen werden later zonder twijfel geïdentificeerd met de 12 zonen van Jacob. Jozef ziet 

de zon en de maan en 11 sterren voor zich buigen. Jozef zelf is de 12de ster (Gen 37:9). 

De zegening van Jacob (Gen 49) en de zegening van Mozes (Deut.33) getuigen beiden 

van het bestaan van deze tekenen in hun dagen. En het is meer dan waarschijnlijk dat 

elk van de 12 stammen er één in hun vaandel droegen. (Num. 2)Op de banieren stond 

het teken van de stam (owth).  

 

De afbeeldingen van de sterrenbeelden werden ontworpen om de eerste grote belofte en 

voorspelling van Genesis 3:15 te bewaren, te verklaren en te vereeuwigen; dat alle hoop 

voor de mensheid, alle hoop voor de schepping, verbonden is met een komende 

Verlosser. Een, die geboren moest worden uit een vrouw, die eerst moest lijden en 

daarna glorierijk zou triomferen. Een, die eerst verwond moest worden door de grote 

vijand, de oorzaak van alle zonde, verdriet en dood, maar die uiteindelijk het hoofd van 

de oude slang zou gaan vermorzelen. De oude sterrentekeningen onthullen dit heilsplan 

van de komende. In totaal zijn er 48 tekenen aan de hemel verdeeld over 12 sterren- 

beelden. Deze 48 sterrenbeelden worden weer verdeeld in 3 grote “hemelboeken”. Elk 

boek bevat 4 hoofdstukken. Het eerste boek gaat over de 1ste komst van de Verlosser. 

Het 2de boek over de verlosten en het 3de boek over de 2de komst van de Verlosser!  Het 

begin van de Dierenriem is het sterrenbeeld Maagd; Leeuw is het laatste sterrenbeeld. 

Als je die 2 op elkaar laat aansluiten is waarschijnlijk het raadsel van de Egyptische sfinx 

verklaart. Sfinx komt van het Griekse Sphingo en dat betekent samensnoeren.(zie 

afbeelding op blz.49). 

Vanuit dit perspectief is een kalender gebaseerd op de menselijke waarneming 

van de eerste maansikkel en de rijpheid van gerst een verarming ten opzichte 

van dat wonderlijke samenspel van zon & sterren, en zeer bedenkelijk.  

Ook de diverse oogsten in relatie tot de feesten van JHWH zijn een uiting van het 

effect van de zon op de natuur; beschouw ze als aardse tekens, verbonden aan 

de tijden van JHWH. De gerst op de 1ste dag van de week na Pesach, die de 

tarweoogst inleidt tot aan Shavoeot en de vruchten bij de najaarsfeesten… die 
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oogsten komen er alleen, en vanzelf na de Equinox in voor- en najaar omdat de 

zonnewarmte vanaf dat moment dagelijks in kracht toeneemt.  

  gerst wordt geoogst in het vroegevoorjaar 

Sta er tenslotte eens bij stil, dat door de toepassing van het schrikkeljaar in de 

Joodse kalender in 2016, Pesach pas valt aan het einde van april. De Gerst is dan 

al lang en breed geoogst! Men kan dan een “laatste-ling” verzamelen in plaats 

van een “eerste-ling”. 

Check-dubbel-check: Zullen we ook kijken of de sterren passen in de 

beschrijving van Genesis 1 vers 14-16? 

 Zijn sterren lichten die meehelpen scheiding te maken tussen dag en 

nacht? Ja, nadrukkelijk; je ziet ze alleen in de nacht en niet 

overdag.(Terwijl de maan deels overdag is waar te nemen.) 

 Helpen de sterren mee tot aanduiding van jaren en dagen? Ja, want de 

dagen van de maand kunnen geteld worden en 12 maanden maken het 

jaar vol en bepaalde sterren of constellaties verschenen of verschijnen op 

de 4 keerpunten van het jaar. 

 Geven de sterren licht? Ja, kijk maar eens naar de Melkweg. Bovendien 

valt er op de sterren te navigeren, en niet op de maan. Daarmee zijn 

sterren “een licht op je pad”.  

 Beheersen de sterren als klein licht de nacht? Jazeker, ze zijn er altijd i.t.t. 

de maan die slechts de helft van de tijd min of meer zichtbaar is aan de 

nachtelijke hemel. 

Tenslotte vind ik het een hele mooie symbolische gedachte dat de Messias en 

Zijn nageslacht van gelovigen symbolisch verbonden worden met de Zon en de 

sterren in Genesis 1:16.  Jesjoea wordt immers symbolisch vermeld als “de Zon 

der gerechtigheid”? Maleachi 4:2a maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon 

der gerechtigheid opgaan, en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; 

En wat is de belofte, tot 3 maal toe in Genesis voor het gelovig nageslacht van 

Abraham? Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de 

hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw 

nageslacht zijn.  

Deze belofte wordt herhaald in Genesis 22:17 en 26:4 
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Jesjoea zelf wordt ook symbolisch vergeleken met “de blinkende morgen ster”: 

Openbaring 22:16 Ik, Jesjoea, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten 

van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de 

blinkende Morgenster. 

Ik denk dat in dit geval niet de zon wordt bedoeld maar de planeet Venus,  ‘s 

morgens vroeg te zien als “de helderste ster”, in Bijbeltaal de wederkomst van 

de Messias symboliseert. 

   
Venus aan de ochtend hemel         Eet smakelijk! 

We lezen nergens een vergelijking van de Messias of de gelovigen met de maan. 

Als we het idee durven te omarmen dat de kalender door de zon en de sterren 

bepaald wordt en niet door de zon en de maan, dan vallen er een hele hoop 

kalenders af!  Dit alles levert dus een verrassend bord soep op met als 

hoofdingrediënten voor de kalendersoep de zon en de sterren. De maan 

verwijderen we wat mij betreft definitief uit de soep. 

Genesis 1:14-16 En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om 

scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot 

gezette tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het 

hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En Elohim maakte de twee 

grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te 

beheersen: sterren.  

De zon gaat op en onder en bepaalt zo de dag. En via de equinox  bepaalt de zon 

ook de gezette tijd van het jaar en daarmee van de moadiem. Want vanuit de 

1ste  dag van de 1ste maand, nieuwjaarsdag, gebied de Torah om de voorjaars 

feesten uit te tellen. En vanuit de 1ste dag van de 7de maand (voormalig 

nieuwjaarsdag en te herstellen nieuwjaarsdag) kunnen alle najaarsfeesten uitgeteld 

worden.  

Bepaalde constellaties van sterren bevestigen de door JHWH ingestelde en nog 

steeds in de natuur functionerende 4 ijkpunten in het jaar ondanks het feit dat 

de kosmische klok verstoord is geraakt. 

Waarom denk je dat de tempel naar het oosten gericht stond? De tempel 
als gebouw was een meetinstrument voor de moadiem! De chadash of de 

vernieuwing van de maanden was elk jaar 4 x te meten. Want op de voor- en 
najaarsequinox scheen de zon loodrecht op de tempel. En de 2 zonnewendes in 
de zomer en de winter werden geïdentificeerd door de schaduw die geworpen 
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werd door de zuilen Boaz en Jachin. Dit was een perfecte tijdklok, voortgekomen 
uit de wijsheid van Salomo. En deze tijdklok, af te lezen in de hele wereld, is al 
gaan lopen vanaf de schepping. Met de voor- en najaarsequinox zijn alle feesten 

te tellen en er is 14 dagen na de voorjaarsequinox altijd wel een eersteling gerst 
te vinden. 

 

  
in de tempel vroeger viel het zonlicht op de dag van de equinox precies met de 

juiste lichtinval op de tempel vanuit het oosten 

5.14 Psalm 81: Blaas de bazuin..     

Is het u al opgevallen in Genesis 1:14 dat het grote licht als het kleine licht zijn 

geschapen om dagen en jaren te bepalen, maar niet de maanden en weken?  In 

Genesis 1 is er dus geen directe aanwijzing voor nieuwe maands-vieringen.  

Pas in Numeri 10 wordt er gesproken over het blazen van de trompetten op de 

nieuwe maandsdag. Want chodesh betekent primair maand in de Torah en niet 

maan. (maan = Yareach). Numeri 10:10a  En op de dag van uw blijdschap, op uw 

feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, 

 sjofar blazen 

Dat lezen we ook terug in Psalm 81:4a Blaas op de bazuin bij nieuwe maand (chodesh) 

De meeste Bijbels vertalen dit vers foutief met maan terwijl ze het zelfde woord 

chodesh in de Torah wél goed vertalen met maand. 

We gaan inzoomen op Psalm 81, want het is op z’n minst een psalm die 

vraagtekens oproept als je stelling neemt tegen een maankalender.  
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Maar eerst voor de zekerheid nog even het begrip Chodesh op herhaling ( zie ook 

paragraaf 5.6). Als er over de nieuwe maand wordt gesproken, wordt altijd het 

woord Rosh Chodesh gebruikt.. dat is een heel ander woord als maansikkel-

saharon of de maan-yareach.  

Als je dus 1 Samuel 20:5 leest: David zei tegen Jonathan: Zie, morgen is het nieuwe 

maand(chodesh); dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus 

gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag..  dan staat er ook 

daadwerkelijk  “morgen is het nieuwe maand” en niét nieuwe maan.  

Overigens zie je in deze tekst dat David een berekende kalender hanteerde, 

waarbij de dagen geteld werden, en dus wist hij dat de volgende dag de 1ste dag 

van de nieuwe maand begon. Als de Karaitische maankalender in die tijd 

gebruikt zou worden waarbij de eerste maansikkel geobserveerd moest worden 

om te kunnen zeggen dat de nieuwe maand begonnen was, dan kon Jonathan dit 

nooit zeggen! Want de voorstanders van deze kalender benadrukken juist 

omstandig dat God zich niet laat inpassen in de berekende kalenders van de 

mens. Nee, ze vinden het juist zo mooi dat je tot het laatste moment niet weet 

wanneer de volgende maand begint. Ik vind dit echter niet getuigen van een God 

van orde maar onzekerheid.Wil je de feesten goed vieren, dan moet je dat ook 

goed kunnen plannen, is mijn stellingname.  

(Eerlijk is eerlijk, dit argument bij 1 Samuel 20 gaat maar gedeeltelijk op want bij de 

maankalender is het zo dat als de maansikkel niet te zien is op de verwachtte dag, dan 

moet die automatisch de volgende dag geteld worden. Het zou dus een 2de dags situatie 

geweest kunnen zijn). 

Rosh Chodesh H2320 staat dus in de 1ste plaats voor de 1ste dag van de maand. 

Het is verwant aan chadash H 2318 wat nieuw zijn, vernieuwen, herstellen, nieuw 

maken betekent. Maar er is geen enkel bewijs voor het observeren van de 

maansikkel VOOR de Babylonische ballingschap door Israël. Als er zo nodig een 

maansikkel geobserveerd moest worden, waarom werd het specifieke woord dat 

daarvoor bestaat dan niet gebruikt door de schrijvers van de Bijbel? Want het 

woord voor maan- sikkel is: saharon H7720. Het staat voor maantjes/sieraad in 

de vorm van maantje. 

 

     

 

Saharon wordt nergens gebruikt in de Schrift in relatie tot de kalender. Dit woord 
kom je slechts in negatieve zin tegen, namelijk als heidense amuletten, die van 

het oor worden gerukt: 
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Jesaja 3:18 en 19  Op die dag zal JHWH de mooiste sieraden wegnemen: de enkelringen, de 

voorhoofdbanden, de maantjes, de oorhangers, de armbanden, de sluiers,  

 

Dit was weer even een klein pleidooi tegen de maankalender en vóór de zon-

sterren kalender.  Dan nu verder met Psalm 81om uit te zoeken hoe deze tekst 

dan wel in de context van een zon-sterrenkalender moet passen. De Herziene 

Staten Vertaling vertaalt deze verzen als volgt: Psalm 81:4 Blaas op de bazuin bij 

nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag.  

Wat staat hier nou echt in het Hebreeuws?  

blaas - nieuwe maand- sjofar - overdekte volheid-feest-dag  

taqa -   chodesh    -  sjofar –   be-keseh -     chag- yom          

-We hebben eerder vastgesteld dat chodesh = nieuwe maand en nooit maan in 

de Torah is; en als de (volle) maan was bedoeld, had het woord yareach 

gebruikt moeten worden. Er staat dus absoluut niet “volle maan”. Bovendien 

vinden we in het Hebreeuws de toegevoegde woorden bij volle maan nergens 

terug! Vertalers werken met een bepaalde bril op die, goed- of kwaad bedoeld, 

willen verduidelijken in een bepaalde richting. 

Dus: Blaas op de sjofar met de nieuwe maand…  is de enige juiste vertaling vanuit 

de Hebreeuwse grondtekst.. 

 
 
Als dit een gebiedende opdracht was, moet het in de Torah terug te vinden zijn. 

En inderdaad valt te lezen in Numeri 10:10: op de dag van uw blijdschap (Yom 

Simcha), op uw feestdagen (H4150 mo’ed) en aan het begin van uw maanden (chodesh) 

moet u ook op de trompet blazen, bij uw brandoffers en dankoffers. 

Vers 5 van Psalm 81 bevestigt dan ook: want dit is een inzetting (2706 

gebod/gewoonte/opdracht; van choq 2710 verbondsafspraak) in Israel, een recht 

(H9441= mishpat rechtvaardige verordening; van H8199 rechtvaardig bestuur) 

van de Elohiem van Jacob.     

Wat opvalt is dat in deze tekst uit de Torah gesproken wordt over trompetten 

(H2689), terwijl in de Psalm gesproken wordt over sjofar (H7782) blazen. Dat is 

toch op z’n minst opmerkelijk. A. Berkovitz geeft in een commentaar op Numeri 

10 weer dat de zilveren trompetten specifiek gebruikt werden in de tempel. En 

inderdaad, het vers spreekt over de brandoffers en dankoffers die in de tempel 

geofferd moesten worden. Berkovitz: “Geen tempel meer, geen trompet! Wanneer er 

een geluid nodig is, klinkt nu de sjofar. Nu was er in de tijd van David nog geen 
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tempel dus dat verklaart dan mogelijk waarom er gesproken wordt over de 

sjofar.  

Psalm 81 is zeer profetisch m.b.t. de 10 stammen dus het overstappen naar de 

zilveren trompetten, tezamen met het huis van Juda, laat op dit moment nog op 

zich wachten tot de eindtijd als de Messias beide huizen gaat verenigen en er 

weer een tempel herbouwd zal worden om op zilveren trompetten te blazen. 

 

In de Psalm wordt het woord Chag H2282 gebruikt. Chag duidt op de 3 jaarlijkse 

opgangsfeesten. Chag komt van Chagag H2287 en dat betekent naast 

feestvieren en pelgrimstocht: een cirkel maken Dat past mooi, want alle mannen 

moesten van hun huis (punt A) naar Jeruzalem (punt B) en weer naar huis (punt 

A). Dus een pelgrimstocht is een  soort cirkelbeweging. (zie ook paragraaf 5.4 

einde). Mogelijk spreekt Psalm 81 dus specifiek over de opgaansfeesten. 

 
Zijn er meer aanwijzingen? Laten we naar het woord be-keseh         van H3677 

kijken. Dit komt van de stam Kasah = H3680: bedekken, verbergen, verborgen, 

bedekt zijn/worden.  

Dit woord wordt ook bij het zondvloedverhaal in Genesis 7:19 gebruikt waar 

staat dat alle bergen bedekt werden door het water. 

Als je toch persé wilt blijven nadenken over een maankalender, dan kan deze 

psalm dus op z’n hoogst wijzen op het maandelijkse astronomisch berekenbare 

conjunctie-moment van de maan. De maan is dan geheel bedekt en zeker geen 

volle maan. In werkelijkheid worden er in het Rabbinale Jodendom echter juist 

dusdanige aanpassingsregels toegepast bij de Joodse kalender dat de volle maan 

optimaal “verschijnt” tijdens de opgangsfeesten! Je zou kunnen zeggen dat ze de 

feesten plannen om de volle maan heen. Die praktijk is ontstaan nadat er geen 

tempel meer was om te offeren. De noodzaak van tellen naar 14 nisan om een 

lam te slachten verviel daarmee. Het was veel makkelijker om de volle maan als 

rekenpunt te nemen. (Verdere uitleg over deze Joodse aanpassing zie ook deel 2 

paragraaf 3.23) 
 

Maar de Torah zegt nergens expliciet dat de maan voor de Moadiem is, zowel vol 

als bedekt, en voor de feesten moet uit een “1ste dag” geteld worden kun je 

opmaken uit Leviticus 23:5 voor de voorjaarsfeesten en vers 24 voor de 

najaarsfeesten. Dus er moet een andere oplossing zijn.  

>Hypothese 1: Zou je, uitgaande van een equinox- gebaseerde kalender kunnen 

zeggen dat de aarde “een bedekte volheid” (keseh) vormt op de dag van de 

equinox omdat op die dag de zon precies recht voor de aarde staat? 

De 1ste  dag van de 1ste maand in de maand Aviv is echter géén feestdag, maar 

de 1ste dag van de 7de maand wel: yom teruah, de dag van de Bazuin.  

Voor mij ligt hier een bijzondere symbolische betekenis in omdat de 

oorspronkelijke “Eden kalender” naar ik aanneem begon op yom teruah. Wat we 

nu zien als de 7de maand was bij de schepping de eerste maand. Maar JHWH 

heeft de 1ste dag van het jaar voorlopig verplaatst naar het voorjaar volgens 

Exodus 12:2 voortaan is deze maand voor jullie het begin der maanden.  

We zien het idee van de feestdag uit Psalm 81, geduid als de 1ste dag van het 

jaar, ook terug in de context van het vervolg van Psalm 81; die refereert sterk 

aan de uittocht uit Eqypte. 

We hebben nu dus een kalender in het thema: verlossing noodzakelijk!  Dat de 

kalender nu niet op 1 ethaniem (de 1ste dag van de 7de maand- volgens de Joodse 

kalender de maand Tishri) begint maar op 1 aviv is eigenlijk een soort van 
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aanklacht. Een herinnering aan een ongewenste situatie die teruggedraaid moet 

gaan worden naar hoe het bij de schepping “tov” was geschapen! 

Ik geloof dan ook, en velen met mij, dat in het Messiaanse vrederijk, als de 

verlossing compleet zal worden bij de 2de komst van de Messias, de start van het 

jaar weer terug gaat naar de 7de maand. En dat is en blijft een Moadiem 

feestdag! Dus het idee dat de aarde “een bedekte volheid” is op de dag van het 

feest, namelijk yom teruah, is zo gek nog niet. (Teroe-a is het geluid van de sjofar; 

yom teruah is dag van de bazuingeschal). 
Ondertussen worden we gestimuleerd om tot (maand) 7 te tellen naar je 

verlossing toe: vanuit 1 aviv naar 1 ethaniem.  

Roept het “blaas de sjofar” bij u niet de associatie op met yom teruah? (De 

Targoem (Arameese vertaling OT) ondersteunt dat idee; die vertaalt Psalm 81:4 

als volgt: Blaas de hoorn in de maand Tishri, in de maand waarin de feestdag van onze 

Festivals wordt verborgen.  
Het commentaar daarbij is: Het woord "Tishri" komt van het oorspronkelijke 

Assyrische woord "Tasri-tu '(tasrÿtu), hetgeen betekent" begin "zoals in het begin van 

een maand of begin van een jaar. In de oudheid was het jaar in twee periodes van zes 

maanden verdeeld; Elk van de zes maanden werd  "begin van de eerste maand" 

genoemd; namelijk van de 1ste cyclus of de 2de cyclus. Daarom staat de 7de  maand ook 

bekend als de 1ste  maand, en zijn hun namen uitwisselbaar geworden.  
Naast het feit dat JHWH bij de uittocht het begin van het jaar verplaatste naar 

het voorjaar is dit een tweede reden waarom de Joden hun nieuwe jaar in de 

herfst aanmerken, in plaats van in het voorjaar. 

Zo komen we mogelijk uit op de volgende “onderweg” interpretatie van Psalm 

81:4 blaas de sjofar op de 1ste dag van de 1ste maand van het jaar (de maand Aviv 

sinds de uittocht uit Egypte) en in iedergeval op Yom Teruah, de 1ste dag van de 7de 

maand Ethaniem, (dag van herstel/wederkomst en dan ook weer de 1ste dag van 

het jaar van de herstelde eden kalender) want dat is immers een verordening in 

Israel. (o.a. in Numeri 10 te lezen). De aarde is op deze 2 dagen vanwege het 

equinox-moment volledig bedekt (be-keseh)met het zonlicht als op geen andere 

dag in het jaar, dus kun je weten dat het specifiek om deze dagen gaat.. 

5.15 Psalm 81 & maansverduistering  

>Er is nog een tweede interpretatie mogelijk. Ik moet daar aan denken omdat er 

nergens in de Torah een gebod te vinden is m.b.t. de volle maan. De Joodse 

kalender onderstreept dat; het gaat altijd over de nieuwe maan en die wordt dan 

geïnterpreteerd als de astronomisch volle maan- de maan is dan niet verlicht, 

dus bijna onzichtbaar- zie afbeelding- óf als de maansikkel.   

 Bij de astronomische nieuwe 

maan staat de maan pal tussen de aarde en de zon. Er is dan sprake van een 

“donkere”maan. 

http://enochcalendars.webs.com/Assyrian_Dictionary_Page_297_Tasritu.pdf
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Nu is het zo dat mijn Importantia studie Bijbel Psalm 81:4b vertaald met blaast 

de bazuin in de nieuwe maan(d) ter bestemder tijd op onze feestdag.  

 

Nadenkend over dit ter bestemder tijd realiseerde ik me dat we nog niet stil 

gestaan hebben bij de mogelijkheid van een maansverduistering!  

Een paar maal in de geschiedenis hebben er, “te bestemder tijd”, hele bijzondere 

maansverduisteringen plaatsgevonden rondom de Joodse feestdagen. Deze 

maansverduisteringen in series van 4 (tetra’s) zijn aan te merken als bijzondere 

“tekens” (owth) aan de hemel waar Genesis 1 ook over spreekt náást de 2 grote 

lichten die de kalender bepalen. Nu is het zo dat Psalm 81 onderdeel is van de 

psalmen 78 t/m 83 die zeer profetisch zijn voor de eindtijd en het herstel van de 

2 huizen van Israel.  

Zo was er een maansverduistering ten tijde van Joodse Pesach en Loofhutten 

feest in 1949, en zo ook in 1950. En wat gebeurde in die tijd? Juda (2 stammen) 

werd sinds 2000 jaar weer een natie met eigen regering! 

Vervolgens was er een maansverduistering ten tijde van Pesach en Loofhutten 

feest in 1967 en zo ook in 1968. En wat gebeurde in die tijd? Juda verwierf nog 

meer land en ook Jeruzalem en de tempelberg!  

 

 Generaal Moshe Dayan arriveert bij de 

Klaagmuur bij de inname van Jeruzalem in 1967. Markante gebeurtenissen of 

markante tijden. 
 

Dit is een patroon! En dit zie je in feite verwoord in Psalm 81. Een opmaat naar 

de 3de serie van 4 maansverduisteringen die mogelijk het totale herstel gaan 

inluiden, óók voor het huis van Israel, middels de 2de grote Exodus! Dat zal dan 

zijn rondom de wederkomst van de Messias en dan komt de Sjofar uit Psalm 81 

zéker in beeld!  

Wanneer was die laatste serie van 4? In het jaar 2014 en 2015! Waarom is er 

dan nu niks gebeurt? Er wordt met de maansverduisteringen geen tijdstip 

gemarkeerd maar een tijdsperiode of nieuwe fase in de Heilsgeschiedenis. 

Overigens, wie zegt dat er niks is gebeurt? Wie weet wat bijvoorbeeld de 

vluchtelingen stroom richting Europa precies te betekenen heeft gehad en het 

geweld van IS zaken die in deze tijd nadrukkelijk plaats vonden?  

De overdekte volheid (Keseh) zou bij deze variant dus kunnen slaan op de 

maans-verduisteringen die een aantal keren heel opvallend aanwezig zijn 

geweest ten tijde van de opgaansfeesten in serie. Ze zijn dan aan te merken als 

de tekens (oath’s) waar Genesis 1:14 over spreekt.  
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 totale maansverduistering; de maan staat juist 

achter de aarde i.t.t. tot de nieuwe maan die tussen de aarde en de zon in staat. 

 

Zo komen we mogelijk uit op de 2de “onderweg” interpretatie van Psalm 81:4 

blaast de bazuin in de nieuwe maan(d) ter bestemder tijd op onze feestdag:  

 

namelijk: blaas de sjofar op de 1ste dag van de 1ste maand van het jaar* en op Yom 

Teruah, de 1ste dag van de 7de maand Ethaniem,** op de bestemde tijd*** 

* De maand Aviv sinds de uittocht uit Egypte  

**De dag van herstel/wederkomst en dan ook weer de 1ste dag van het jaar van 

de herstelde Eden kalender.  Want dat is immers een verordening vanuit de 

Torah, in Numeri 10 te lezen.  

***En let goed op want die tijd is nabij en er gebeurt zeker iets als ook nog eens 

op de feestdagen de maan verduisterd wordt als een aanvullend teken 

(maansverduistering) op de bestemde tijd (oath) in de tijd! 

We begonnen dit hoofdstuk met de kalenderingrediënten zon, maan en sterren. 

Bij nader inzien brachten we dat terug tot 2: de zon en de sterren. 

Er zijn echter nog meer smaakmakers en vitaminen in het rijtje die we nog langs 

moeten gaan.. de dag, de week, de maand (vervolginfo) en het jaar(vervolginfo). 

Kalender gerelateerde ingrediënten als geschiedenis en politiek maken de soep 

echter bitter. Onderzoek naar de rol van de Messias in dit alles, zowel bij zijn 1ste 

als bij zijn 2de komst, geeft juist weer een bijzonder aroma aan het geheel. 

Dit alles wordt beschreven in deel 2  

Charlie Lengkeek, 

augustus 2015, juni 2016, september 2017  

Samen onderweg:  Opbouwende reacties of vragen?  info@tesjoeva-gemeente.nl 

 

 

mailto:info@tesjoeva-gemeente.nl
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https://www.worldslastchance.com/yahuwahs-calendar 
 
artikel Jeruzalem post prof Rachel Elior 

http://www.jpost.com/Magazine/Features/From-the-sun-to-the-moon 

SJANATON ( DE KALENDER) http://www.sjilo.com/sjanaton.html 

http://www.byt-yhwh.org/crescentversusconjunction.html 

Werner Stauder  studie nr 041. Bijbelstudie over de NIEUWEMAAN - ROSH 

CHODESH 

http://www.inthatday.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_calendar
https://en.wikipedia.org/wiki/Erra_%28god%29
http://www.new-moon.org/enochcalendar.htm
http://www.torahcalendar.com/
http://www.miniwebtool.com/time-and-date/
http://www.kalender-365.nl/
http://www.new2torah.com/2012/08/new-moon-full-moon-debate/
http://www.new2torah.com/2012/08/new-moon-full-moon-debate/
http://www.betemunah.org/feasts.html#_Toc343721941
http://www.new-moon.org/enochcalendar.htm
http://www.peshertechnique.infinitesoulutions.com/index_Calendar.html
http://enochcalendars.webs.com/apps/calendar/
https://www.worldslastchance.com/yahuwahs-calendar
http://www.jpost.com/Magazine/Features/From-the-sun-to-the-moon
http://www.sjilo.com/sjanaton.html
http://www.byt-yhwh.org/crescentversusconjunction.html
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William F. Dankenbring  http://www.triumphpro.com/360-day-calendar-

mayan.htm 

Artikel Pesach/ chag hamatzot and the vernal equinox by Nehemia Gordon 

http://joodsleven.nl/Maatschappij/LeeftijdUniversum.htm 

http://home.zonnet.nl/gemeente.van.god/127weekcyclusveranderd.html 

de joodse jaartelling  http://www.petervantriet.nl/article.php?articleID=131 

 
diverse kalender artikelen Bert Otten 

https://sites.google.com/site/waarheidvrede/index-w-v 

http://www.thecometsofgod.com/ 

http://119ministries.com/teachings 

http://www.coyhwh.com/  de Bijbelse kalender  door Don Espesito 

Messiaanse astronoom Gill Brousard:  http://www.planet7x.com/ 

Melchizedek and The Passover Lamb of God: 

http://www.sabbathcovenant.com/Book%204_Melchizedek/atoc.htm 

http://www.karaite-korner.org/abib.shtml 
 
Diverse lesbrieven en video’s m.b.t. kalender en de Bijbelse dag-definitie 

http://www.debazuin.nu/ 
Mozaïek vloer dierenriem synagoge Israël: 

http://www.goisrael.nl/tourism_dnl/Discover%20Israel/joden/Jewish%20Sites/P
aginas/Beit%20Alfa%20jew.aspx 
   

André Roosma:  Chodesh interpretatie Paleo Hebreeuws  http://www.hallelu-
jah.nl/index.html 

 
Ariel Berkovitz: Zilvere Trompetten parasja numeri 10 indertijd via 
http://messiaanshetlevendwater.be/parasjat.html 
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7. Bijlage 1     ALEV- TAV 

 
The Truth about alef–tav  

It has sometimes been said by well-meaning Bible teachers that the Hebrew word, alef-

tav (,t) is one of the many names for God found in the Hebrew Scriptures. Here is how 

the thinking goes: Alef is the first letter of the Hebrew alef-bet (alphabet), so it signifies 

the fact that God (or Yeshua) is the First, the Beginning. Tav is the final letter of the 

Hebrew alef-bet, therefore, God (or Yeshua) is the Last, the End. Those who hold to this 

view often cite Genesis 1:1 as an example where we can see that right from the 

beginning of creation, God is the First and the Last, since alef-tav is used in the very first 

verse of the Bible.  

All of this sounds good except there is a big problem. The big problem is that alef-tav 

simply does not mean “the first and the last” or “the beginning and the end.” In passages 

like Genesis 1:1, alef-tav serves as a point in Hebrew grammar. It is related to the 

Hebrew word for “sign” (oat, ,ut). Because of this relationship, alef-tav is used in Hebrew 

grammar to designate which word in the sentence is the direct object. As such, it is, 

therefore, simply the “sign” of the direct object, when a sentence has a direct object. It is 

nothing more and nothing less. As the sign of the direct object, alef-tav is not to be 

translated. It has no translated meaning. It merely serves to show which word in a 

Hebrew sentence is the direct object of the verb. 

http://www.torahresourcesinternational.info/pdf/aleftav.pdf 

Vertaald:  het woordje alev tav heeft niets met de Godsnaam of de naam Jesjoea te 

maken.  Alev tav  is gerelateerd aan het woord voor teken (oath).  Zo helpt het woordje 

alev tav om aan te wijzen welk woord het lijdend voorwerp is. Alev tav heeft geen eigen 

te vertalen betekenis. 

Nog 2 commentaren zeggen:  

 Het woord dat niet te vertalen is in welk taal dan ook, is Alef-Tav (et). Dit woord 

staat in de eerste regel van Genesis. Er wordt aangenomen dat het woord nodig is 

om twee woorden te linken met elkaar maar ook dat het een soort boodschap is. 

Eerste letter en laatste letter van het Hebreeuwse taal. Begin - Eind, Compleet. 

Letterlijk vertaalt: 'Voor de beginne G'd (et) creëerde hemels en aarde'. Ook word 

er aangenomen dat et daar specifiek staat zodat duidelijk is dat G'd er altijd was 

en creëerde en niet dat G'd gecreëerd is. 

http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=13&t=29888 

 In Openbaring 1:8 stelt Jezus zich voor als de A en Ω, de Alfa en Omega, volgens 

aanhangers van deze Aleph-Tav code sprak Hij Hebreeuws en zou dus gezegd 
hebben: ‘Ik ben de א en de ת, de Aleph en de Tav’. Als men deze letters א en ת 

samenvoegt, krijgt men het woord ת  et, en dit woord zou op het bestaan van' א 

Christus duiden in het Oude Testament, of anders gesteld, overal waar dit woord 

in het Oude Testament voorkomt zou volgens deze aanhangers wijzen dat 

Christus de persoon of voorwerp welke daarna wordt genoemd zegent of in enkele 

gevallen zelfs geïdentificeerd mag worden. Men stelt dan, dat de Nederlandse 

Bijbelvertalers deze verwijzing naar Christus niet hebben vertaald en zelfs hebben 

weggelaten.  

Probleem is echter dat als in de Hebreeuwse grondtekst we naar voorbeelden 

zoeken, blijkt dat dit ook voorkomt in combinaties met Bileam (Num. 22:41), of 

met Ba’al (2 Kon. 10:27 en 28) of met Ahazia die Israël deed zondigen (1 Kon. 

22:53), of het altaar van Ba’al dat omver werd geworpen (Richt. 6:32). Dit komt 

http://www.torahresourcesinternational.info/pdf/aleftav.pdf
http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=13&t=29888
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nogal vreemd over, tenzij men zoekt in een Hebreeuwse grammatica (Gesenius § 

117; Lettinga § 25.d), want dan zien we dat het een “nota accusativi” is en 

helemaal niet te maken heeft met een specifieke verwijzing naar Christus. Of 

zoals Peter van Beugen het stelt: het berust op ‘louter onkunde en fantasie 

omtrent de Hebreeuwse taal’, om vervolgens met de volgende verklaring te 

komen (welke ook in alle Hebreeuwse grammatica's te vinden is): ‘In enkele 

Noordwest-semitische talen, en wel de zogenaamde Kanaänitische taalgroep, 

waar het Hebreeuws toe behoort, zijn rond 1000 v. Chr. de naamvalsuitgangen uit 

het taalbeeld verdwenen. Het woordje 'et verschijnt in dezelfde tijd in het 

taalbeeld om de verhouding tussen object en subject in een zin weer te geven 

[tussen onderwerp en lijdend voorwerp dus, RvB]. In de vroege (Oud) 

Hebreeuwse poëtische teksten vinden wij dit woordje dus niet terug. Ter 

vergelijking: in de Oudnederlandse zin ‘Jan slaat den hond’ maakt de naamval van 

het woordje ‘den’ duidelijk dat de hond lijdend voorwerp is. In de Nederlandse zin 

‘Kees slaat Jan’ daarentegen kunnen theoretisch zowel ‘Kees’ als ‘Jan’ lijdend 

voorwerp zijn! Een voorvoegsel aan het woordje ‘Kees’ of ‘Jan’ zou de verhouding 

tussen subject en object in deze zin eenduidig bepalen, iets dat in het Hebreeuws 

gebeurd is met het woord ’et en bijvoorbeeld in het verwante Phoenicisch met een 

vergelijkbaar woord 'yt. Dit is dus een puur taalkundig verschijnsel waar geen 

enkele religieuze betekenis aan kan worden gehecht.’ (Nederlands Dagblad, 16 

jan 2015, Gulliver, p.8-9). 

Mart-Jan Paul zegt dan ook over deze theorie: "Het komt bij mij hetzelfde over als 

de combinatie van de letters a en z, zodat we voortaan méér moeten gaan lezen 

in woorden als 'Azië' en 'Azteken'" (De Waarheidsvriend, Toekomstverwachting, 
2015-03, p. 8-9). 

http://www.bijbelaantekeningen.nl/bn/?View=Subjects&action=3240 
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