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Millenium 

Als onze jarenteller springt van 1 op 2 

en van 3 negens op 3 nullen, 

gaat dat ons leven anders vullen? 

Brengt ons dat dan geluk en vree? 

Millenium? God lacht er om! 

Voor Hem zijn eeuwen toch maar dagen, 

Hij weet Zijn tijd, kent onze vragen, 

Zijn klok loopt soms net andersom! 

En wat de mensen ook bezielt, 

hoe hoog zij torens willen bouwen, 

laten wij op HEM vertrouwen, 

die van de oorsprong van ons hield! 

En eens… als niemand het verwacht 

zal de Messias te zien zijn op de wolken, 

tot schrik en heil van alle volken, 

omringt door heel Zijn legermacht! 

Arie Lengkeek,    december ‘99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening voorzijde: Roos van Wijk, 30 augustus 2015, naar Psalm 8 vers 1-5 
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Samenvatting en voorwoord deel 2 Tesjoeva naar de Bijbelse kalender 

Deel 1 heeft een stevig fundament gelegd voor een Bijbelse feestkalender, 

gebaseerd op de zon en de sterren. De voor en najaars equinox spelen daarbij 

een cruciale rol als ijkpunten voor het uittellen van de voor- en najaars feesten. 

  

Deel 2 gaat nog dieper in op alle aspecten die een rol spelen bij begrip en 

bepaling van de juiste tijden voor de feesten van JHWH. “De kalendersoep wordt 

steeds rijker gevuld”, zal ik maar zeggen.. Zo sta ik ook stil bij de Bijbelse 

definitie van een dag. Een deel van deze studie zal niet alleen verrassend en 

inzicht gevend zijn, maar mogelijk ook als schokkend ervaren worden. 

Let wel, het gaat allemaal om het opnieuw willen begrijpen wanneer JHWH zijn 

kosmisch bepaalde ontmoetings-momenten heeft bepaald zodat we werkelijk de 

diepst mogelijke intimiteit “tussen hemel en aarde” kunnen ervaren. En dat is op 

Zijn ingestelde sabbat en de jaarlijkse feestencyclus.  Ik denk dat onze Hemelse 

Vader dat verlangen zelf wakker heeft gemaakt onder Zijn geheiligden. Dat er in 

het laatst der dagen een tesjoeva-beweging (terugkeer, herstel) op gang zou 

komen is o.a al geprofeteerd door Mozes in Deuteronomium 30:1-8 (dit 

tekstgedeelte vormde de basis voor de naamgeving van de Tesjoeva-gemeente). 

Tesjoeva komt echter alleen tot stand als we gehoor geven aan de roepstem 

daartoe; we zijn geen robots. Daarmee is tesjoeva ook een kwestie van 

uitstappen in geloof en gehoorzaamheid, of het ons nou uitkomt of niet. Bedenk 

daarbij: vrees voor mensen spant een strik..  

 

Ook hoop ik meer inzichtelijk te maken hoe de feesttijden van JHWH bewust 

verdraait zijn in de loop van de eeuwen. Rebellie, misleiding & zucht naar macht 

speelde hierbij een belangrijke rol.  

We komen tenslotte uit op de Zadok priesters. Wie waren dat en wat is hun 

autoriteit? Dat is belangrijk omdat we ons moeten realiseren dat Jesjoea de 

Messias de laatste Hogepriester was en is in die orde.  

Het is dan ook interessant om te kijken hoe Jesjoea omging met de gevestigde 

orde in de tempel, die de feestkalender voor de tempel beheerden in de tijd van 

zijn 1ste komst op aarde. Deze machthebbers waren in de plaats gekomen van de 

verdreven Zadokpriesters. 

Alsof dit alles niet genoeg is heeft onze hemelse Vader ons in het laatst der 

dagen ook nog de beschikking terug gegeven over historisch bewijsmateriaal: de 

Qumranrollen. De laatste inzichten zijn dat die door verdreven Zadokpriesters 

zijn geschreven. Deze rollen geven heel veel onthullende informatie over de 

kalender, precies de reden waarom het vrijgeven van de inhoud van de rollen 

jaren lang is tegen gehouden! Deze informatie is tevens schokkend. U zult zich 

realiseren hoe diep en hoe wijdverbreid we als oprechte gelovigen toch op het 

verkeerde been zijn gezet. Aangezien de Bijbel geen astronomisch handboek is 

en slechts beperkte “hints” geeft hoe de kalender “technisch” te bepalen, 

ontkomen we er niet aan gebruik te moeten maken van buiten-Bijbelse bronnen. 

Waar wilt u meer op vertrouwen? De Talmoed, de Misjna en rabbi Hillel? Hij 

stelde de Joodse kalender vast tot op de dag van vandaag maar is een 
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nakomeling van de Farizeeën & Sadduceeën die de Messias zochten te doden.  

Of wilt u liever belang hechten aan buiten-Bijbelse bronnen als het boek Henoch, 

Jubileeën en de Qumranrollen van de Zadokpriesters? Oude bronnen die allemaal 

één kant op wijzen: de zon-sterren kalender. 

Ik voel mij bemoedigd door de woorden van de profeet in Jeremia 3:14,15 Keer 

terug, afkerige kinderen, spreekt JHWH, want Ík ben uw Meester. Ik zal u nemen, één uit een stad en 

twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen. Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u 

zullen weiden met kennis en verstand. 

In alle nederigheid hoop ik één van deze eindtijd-herders te mogen zijn. Het is 

absoluut niet mijn bedoeling om verdeeldheid te zaaien.  

Mijn vrijmoedig gebed is dat alles wat ik uiteen zet in deze studie tot eer en naar 

de wil van JHWH- en tot opbouw en herstel van het lichaam zal zijn.  

 

Ik heb een enorme innerlijke drang gehad om deze studie juist vandaag, op de 

dag van de bazuin volgens de zonnekalender/Bijbelse kalender/ Zadok 

kalender/herstelde Henoch kalender, of hoe u deze kalender maar wilt noemen… te 

presenteren. De symboliek van deze timing mag duidelijk zijn:  

Jom Teruah staat voor het begin van onze verlossing in de eindtijd en de sjofar 

roept op om wakker te worden! 

 

Ik benadruk nogmaals dat dit “een onderweg”studie is die op basis van 

vervolgstudie en loskomende reacties steeds zal worden bijgesteld.  

De studie, op deze dag gepresenteerd is dan ook versie 1. 

 

Emmeloord, 23 september 2015    Charlie lengkeek 

Inmiddels is dit versie 7 
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3 Nog meer ingrediënten voor een juiste kalenderberekening: 

3.1 Dag  

We hebben in deel I stilgestaan bij de zon, maan en de sterren.. maar ook de 

Bijbelse gegevens over dagen, maanden en jaren leveren een bijdrage om je 

mening te vormen over de kalender. 

Laten we bij de dag beginnen. Ik refereer hierbij nog een keer aan Psalm 90:12 

Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 

Een wijs hart hebben we inderdaad nodig omdat ik geloof dat er door de eeuwen 

heen misleiding is ingeslopen over het juiste begrip van de dag en nacht zowel 

onder Christenen (veelal behorend tot het huis van Israel, of ze het beseffen of 

niet) als onder Joden (huis van Juda). Voor wie een stap terug wil doen om dit 

thema te onderzoeken: de basis van de oplossing ligt al in Genesis 1:5 En Elohiem 

noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was 

morgen geweest: de eerste dag. 

3.2 Middernacht, avond tot avond of ochtend tot avond? 

Het Christendom en de gehele seculiere wereld laten de dag beginnen om 12 uur 

s’nachts. Als je ook maar een beetje Bijbelse kennis hebt, valt te begrijpen dat 

hier niks van klopt. Deze praktijk van alle dag is wat mij betreft dan ook een 

brutale openlijke rebellie van Babylon te noemen tegen de scheppings- orde van 

JHWH. En wat een wereldwijd geaccepteerde navolging heeft die gevonden!  

Maar daar heb je het weer.. doe je er afstand van, dan beland je voordat je het 

weet in de dwaling van het Rabbinale Jodendom die leert dat de dag begint bij 

zonsondergang en eindigt bij de volgende zonsondergang.  

Deze verwarring is heel wat moeilijker te ontzenuwen. En zo leven we als 

verbonds gelovigen, verstrooid in Babylon; sterker nog: Mysterie Babylon!  

Nou is het natuurlijk niet goed dat ik u voor een voldongen andere geloofs-

aanname stel zonder uitleg, dus laten we eens kijken naar wat de Bijbel zegt 

over de dag en de nacht. 

Vraag: Is het niet wat vreemd om een dag te laten beginnen bij het ondergaan 

van de zon, als Elohim zegt dat het grote licht, de zon, er is om als het grote 

licht te heersen over de dag?  

 

Ik geloof dan ook persoonlijk, en steeds meer “zoekers” met mij, dat de dag bij 

zonsopgang begint. Ik leg dit uit in de volgende paragraven 3.3 t/m 3.14.  

We kijken hiervoor eerst naar het begrip tijd. 

  

3.3 Tijd 

Toen God het licht, c.q. de dag schiep was daar nog een belangrijk element dat 

geschapen werd. Het wordt in eerste instantie niet vermeld, maar verderop in 

het scheppingsverhaal (vers 14) wel. Dit element noemen we tijd.  

javascript:toggle(divf1)
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Het licht dat God schiep komt naar ons toe met een bepaalde snelheid van zo’n 

300.000.000 meter per seconde. In dit licht dat God schiep zit de factor ‘tijd’. 

Zonder tijd kan licht niet bestaan. En daarmee trek ik voorzichtig de conclusie 

dat de aarde van vóór de schepping, toen God zei: “er zij licht”, zich op z’n minst 

in een andere tijdsdimensie heeft afgespeeld. Voor de schepping van het licht 

was er immers al een aarde. Want er staat in Genesis 1:1en 2 In het begin schiep 

Elohiem de hemelen en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de 

watervloed; en de Geest van Elohiem zweefde boven het water.  

Dan volgt vers 3 en 4: En Elohim zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En Elohiem zag het licht 

dat het goed was; en Elohiem maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 

 

Dit lijkt verdacht veel op een her-schepping van de aarde tussen de beginverzen 

van de Bijbel en vers 3 en 4! (Meer over de tijd die tussen deze verzen uit Genesis 1 

valt te lezen in de studie: Is de aarde 6000 jaar oud? Te vinden op de website 

www.tesjoeva-gemeente.nl >studies>de Bijbelse kalender). Overigens is herschepping 

een heel Joodse gedachte en leven we alleen maar toe naar een volgende her- 

schepping. 

In totale duisternis ontbreekt de factor tijd. Merk op dat Elohiem t.o.v. de andere 

scheppingsdagen die nog zouden volgen sprak dat alleen het licht/dag “goed” 

was (tov). Dat wordt niet vermeld over de duisternis/nacht.   

Onthoud dat Elohiem geen etmaal, bestaande uit duisternis/nacht en licht/dag 

tezamen geschapen heeft!  De duisternis was er al, maar door de schepping van 

het licht ontstaat scheiding tussen die 2! 

Genesis 1 vervolgt in vers 5b Toen was het avond geweest en het was morgen 

geweest: de eerste dag. 

3.4 scheiding dag en nacht 

In Genesis 1:5b wordt nogmaals aangegeven hoe de nacht en de dag duidelijk 

van elkaar gescheiden wordt: de nacht wordt aangekondigd en begint met de 

avond. De dag wordt aangekondigd met de ochtend.  

Het Judaïsme leert en gebruikt deze tekst “het was avond geweest en het was 

morgen geweest: de eerste dag” om aan te geven dat de dag met de avond begint. 

Zo begint volgens hen de sabbatdag op de avond vóór de werkelijke sabbatsdag, 

dus op het moment dat de zon ondergaat.  

Deze uitleg is echter geheel uit context met de eerste 5 teksten uit de Bijbel. 

Want als je het met me eens bent dat Elohiem, toen Hij zei: “Laat er licht zijn”, 

en zo de 1ste dag schiep (inclusief de ochtend), waar was dan de 1ste avond waar de 

dag mee had moeten beginnen daar aan voorafgaande volgens hun definitie? 

Deze kwam pas nadat de eerste dag afliep. Eigenlijk was er een lange streep 

duisternis totdat Elohiem plots licht schiep. Daarna kwam er weer duisternis: de 

eerste avond en nacht- en die procedure wordt samengevat als: de eerste dag! 

Nogmaals, de Schepper van hemel en aarde zegt dat de nacht duisternis is en de 

dag licht en dat er tussen die twee een absolute scheiding is. Het Hebreeuwse 

woord ‘badal’ dat in Genesis 1: 4 met ‘scheiden’ vertaald is, had ook met 

‘verschillend’ vertaald kunnen worden. En Elohim zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En 

http://www.tesjoeva-gemeente.nl/
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Elohim zag het licht dat het goed was; en Elohim maakte scheiding (of verschil)  tussen het licht en de 

duisternis. 

Dus met de woorden: “Het was avond geweest en het was morgen geweest” 

wordt alleen de scheiding of het verschil tussen nacht/duisternis en dag/licht 

aangegeven en wordt een terugblikkende samenvatting gegeven pér dag.  

3.5 Dag ÉÉN 

Maar er is nog iets.. ik refereer nu al een aantal keren aan “de eerste dag”. Maar 

in werkelijkheid staat er dag EEN(Echad). Alleen de volgende dagen zijn 

vervoegd: de 2de  dag, de 3de  dag, enz. Iedere scheppingsdag is dus 

genummerd. Maar er is discontinuïteit in de manier dat de dagen zijn 

genummerd. Vers 1:5 zegt: „Het was avond, het was ochtend, dag één.” (en niet 

1ste dag).  

Van de 2de dag wordt niet gezegd: „avond en ochtend, dag twee.” Maar er staat: 

„avond en ochtend, een 2de dag.”  En de Torah gaat op die manier verder: 

„Avond en ochtend, een 3de dag… een 4de  dag… een 5de dag… de 6de  dag.”  

Alleen op de eerste dag gebruikt het vers een andere vorm: niet „eerste dag, 

maar „Dag één” (yom echad).  

Vele vertalingen maken de fout om te schrijven: “een 1ste dag.”. 

Dat komt omdat redacties graag willen dat alles glad en consistent klinkt. 
Maar zij gooien de kosmische boodschap uit de tekst! Omdat er een 
kwalitatief verschil is tussen „één” en „1ste, zoals de beroemde Joodse 
rabbijn Nachmanides zegt. Eén is absoluut, maar 1ste is relatief. 

Rabbijn Nachmanides legt uit dat op dag één de tijd geschapen werd. Dat is 
een fenomenaal inzicht. Tijd werd geschapen. Je kan tijd niet grijpen. Je 

kunt het zelfs niet zien. Je kunt de ruimte waarnemen, je kunt materie zien, 
je kunt energie voelen, je kunt licht-energie zien. Van al deze dingen kan ik 
een schepping begrijpen. Maar de schepping van tijd? Ruim 800 jaar 

geleden verkreeg Nachmanides dit inzicht van het gebruik van de woorden 
in de Torah: „Dag één.” En dat is precies wat Albert Einstein ons leerde in 

de Wetten van de Relativiteitstheorie: dat er een schepping was, niet alleen 
van ruimte en materie, maar ook van de tijd zelf. 

Elohim maakte scheiding tussen dag en nacht; we lezen het voor de 3de keer bij 

de 4de scheppingsdag toen de 2 lichten geschapen zijn in Genesis 1:17 En Elohim 

plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht 

te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En Elohim 

zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de 

vierde dag. 

Waarom draaien zowel de Westerse- als de Joodse kalender de volgorde 

van handelen dan toch om? Ja, maar het Woord zegt toch: “toen was het 

avond geweest en morgen geweest” .. eerst avond en dan morgen.. en in 

Leviticus 23 staat toch dat je moet vasten “van avond tot avond’? 
 
3.6 Eerst dag, dan avond en nacht 

Ik herhaal: wat betreft de scheppingsdagen, lees de woorden “avond en 

morgen geweest” nu eens als een terugblikkende samenvatting van de 

scheppings dag, onderbroken door een scheiding makende nacht. 



10 
 

Vervolgens wordt een samenvatting gegeven en vervolgt de tekst met het 

beschrijven van de volgende scheppingsdag, te beginnen in de ochtend. 
Want Elohiem schept in het daglicht.  

Met het Hebreeuwse woord hajah in vers 5 kan ik het misschien nogmaals 

verduidelijken: hajah H1961 betekent: ontstaand, komende, geschieden, 

plaatsvinden..  het is een toekomst-gericht woord. 

Genesis 1:5b Toen was het avond geweest en het was morgen geweest;  dag één. 

In het Hebreeuws staat er: hajah(H1961geschieden)  ereb(H6153 

avond/nacht/zonsondergang ) hajah(geschieden)  boqer(H1242 ochtend/ 

begin van de dag/einde van de nacht)  Hajah(geschieden) echad(H0259 –één) 

yom(H3117 dag) 

Dus na het eerste (her)scheppingsmoment vervolgt de zin met: plaatsvinden/ 

geschieden avond en nacht: dag één.  (Echad = EEN, Enig, compleet). 

Lees het hele scheppingsverhaal nog maar eens na en je zult zien dat bij elke 

beschrijving  van een scheppingsdag je de informatie daarover in de voorgaande 

verzen moet terug lezen. En dat je pas iets leest over de volgende 

scheppingsdag in de verzen na het benoemen van een scheppingsdag.  

Conclusie: De dag staat voorop en avond en nacht zijn het sluitstuk daar op 

volgend. Het ochtendgloren is de overgang naar de nieuwe DAG. 

U zult misschien zeggen: ja maar, dit is geen bewijs maar interpretatie..  
Daar zit wat in dus is het goed om de “dag” visie te checken op juistheid 

verderop in het Woord. 
  

3.7 “Dag”visie & Yom Kippoer 
Om te beginnen maar eens kijken naar Leviticus 23:32, een tekst die door 

voorstanders van de “avond” visie vaak wordt aangehaald, terwijl het voor 
mij een tekst is die nou juist pleit voor een “ochtend”visie. Daar heb je het 
weer: met welke bril op lees je de Bijbel? 

 

 
Leviticus 23:32 Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en 

u moet uzelf verootmoedigen. ‘s Avonds, op de negende dag van de maand, moet u 

uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. 

Wie goed leest, ontdekt dat hier niet gesproken wordt over de wekelijkse 
sabbatdag, maar dat het hier gaat om het feest Jom Kippoer, de grote 
verzoendag dat op de 10de dag van de 7de  maand plaatsvindt. Bedenk dat 

dit de aller, allerheiligste dag van het jaar is. Het toppunt van heiligheid is 
aan deze dag verbonden. Omdat deze dag zo bijzonder is, heeft JHWH 

bedacht dat het vasten voor deze feestdag al op de avond van de dag 
ervoor (de 9de dag) moet beginnen. Opdat iedereen ook werkelijk tijdig 
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gestopt is met zijn bezigheden, stel ik me zo voor..  

Uitgaande van een avond-visie moet je dan echter 2 dagen vasten! 
Namelijk de avond van de 9de, dan het dagdeel van de 9de op het dagdeel 

van de 9de er op volgend. Vervolgens begint de avond van de 10de dag 
volgens die definitie, en ja, dan moet je de nacht door en ook de volgende 
dag vasten want dat is dan toch echt de 10de dag, tot de avond. 

Bij de dag-visie  klopt het beter: vasten vanaf de avond van de 9de  dag, de 

volgende ochtend is vervolgens de 10de dag, waar het allemaal om draait, 
vastend tot de avond van die zelfde dag. Dat is precies 24 uur. Hoe simpel 

kan het zijn.  
 

3.8 “Dag”visie & instelling Pesach 
Iets soortgelijks zien we bij de instelling van Pesach in Leviticus 23:5 In de 
eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het 
Pascha voor JHWH. 

    

Deze instelling moet je lezen in combinatie met een instelling die er bij 
hoort, namelijk het ontgisten van je huis, beschreven in Exodus 12.  

Ongezuurd brood wordt gegeten van de avond van de 14de dag tot de avond van 

de 21ste dag volgens Exodus 12:15-19  Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. 

Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets 

gezuurds eet, van de eerste( 15de) tot de zevende dag(21ste), die persoon moet uit Israël worden 

uitgeroeid. 16 Op de eerste dag (de 15de) moet er een heilige samenkomst zijn, en ook moet 

u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag 

gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt 

worden. 17 Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik 

uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een 

eeuwige verordening, al uw generaties door. 18  In de eerste maand moet u ongezuurde broden 

eten vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de 

eenentwintigste dag van de maand. 19 Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg 

gevonden worden, want ieder die iets gezuurds zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap 

van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. 

 

Dit is volgens mij wederom een bewijs dat een Bijbelse dag s’ochtends begint. 

Ga er even rustig voor zitten om je te concentreren..  Als 14 Aviv s’ avonds zou 
beginnen, dan zou dat dus de avond geweest zijn aan het einde van de 13de 
dag.. het gebod is echter dat men dan al ongezuurd moet gaan eten lazen we 

net in vers 18 . Het zou heel vreemd zijn dat men dan pas de volgende dag, het 
zogenaamde dagdeel van de 14de, zijn huis zou gaan reinigen terwijl men de 

avond ervoor al ongezuurd feest viert. Het is omgekeerde volgorde! Je hebt dan 
geen voor-bereidingsdag, maar een na-bereidingsdag.. Reinigen doe je 
voorafgaande aan het Pesach en dat zou dus in het dagdeel van de 13de moeten 

plaats vinden om de juiste volgorde te krijgen, maar dat klopt niet. Volgens de 
Torah is de 14de de voorbereidingsdag waarop je het huis reinigt en het Pesach 
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voorbereid.  

Bij een ochtend-visie klopt het wel: de 14de dag begint bij het ochtendgloren. 
Vervolgens was het devies: pluk de dag, dus maak je huis schoon want er is nog 

meer te doen op deze drukke dag; zoals het slachten van het lam “tussen 2 
avonden”! Tussen 2 avonden? We concludeerden al dat dag en nacht absoluut 
gescheiden zijn. Dus “tussen twee avonden” moet te maken hebben met de 

overgang van dag naar nacht. Maar dan heb je nog maar 1 avond. De oplossing 
ligt in de Joodse traditie die leert dat het zakken van de zon op het midden van 

de dag óók een avond is omdat vanaf dat moment het licht alleen nog maar 
afneemt. Dus in de namiddag begon men te slachten (ergens in de 1ste avond)  tot 
de definitieve avondschemering (2de avond), en s’avonds als het al helemaal 

donker was (het middenoosten heeft nauwelijks een schemering rondom de evenaar) at 
de familie het Pesachlam met ongezuurd brood en telden ze dagelijks door t/m 

de avond van de 21ste dag. Hé, dan heb je 7 dagen vol zoals de Schrift zegt. 
Bovendien kun je duidelijk lezen in deze verzen dat de volgende dag, de dag was 
voor een heilige samenkomst, de 1ste dag van het FOB. Dan ga je toch je huis 

niet schoon maken?   
Zoals ik al zei staat er over het feest van de ongezuurde boden dat je die zeven 

dagen  moet eten en dat klopt; tel maar na: 15de, 16de, 17de t/m de 21ste dag = 7 
dagen; de avond van de 14de is extra en daarom wordt die ook aanvullend 

vermeld. 
Ik geloof dus in de versie dat de 14de Aviv s’ochtends begon; men ging zijn huis 

reinigen en in de loop van de middag het Pesach lam slachten. In de avond 

vierde men Pesach met ongezuurd brood en de volgende dag, de 15de was een 

dag voor een heilige samenkomst, de eerste dag van het FOB!  

Het sluit ook aan bij de uittocht: de 14de in de avond en nacht aten ze het Pesach 

en moesten ze binnen blijven. De volgende ochtend beroofden ze de 

Egyptenaren van hun rijkdommen, verzamelde het volk zich de gehele dag 

vanuit alle uithoeken van Goosen en in de nacht van de 15de trokken ze definitief 

uit Egypte volgens 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. 

 uittocht bij nacht 

Het sluit tenslotte ook aan bij de kruisiging en begrafenis van Jesjoea, ons 

Pesachlam.. voor het invallen van de nacht moest zijn afgeslachte lichaam van 

de paal worden gehaald en werd hij in de nacht geprepareerd voor een 
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voorlopige begrafenis. (meer hierover in de studie “feiten rondom lijden sterven en 

opstanding van Jesjoea” op de website van de Tesjoeva gemeente onder studies.   

 voor het donker van het kruis af.. 

Vervolgens was Jesjoea volgens het eken van Jona 3 dagen en 3 nachten in het 

graf. Al doortellend is de opstanding dan precies bij de overgang van de 

sabbatnacht naar de 1ste dag van de week: Jesoea verschijnt als de blinkende 

morgenster! 

3.9 “Dag”visie & Lot 

Nog een aanwijzing voor een dag-visie is te vinden in de geschiedenis van Lot en 

zijn dochters na de verwoesting van Sodom. Genesis 19: 32-34 Kom, laten we onze 

vader wijn te drinken geven en met hem slapen, zodat wij door onze vader het leven geven aan 

nageslacht. Zij gaven die nacht hun vader wijn te drinken. De eerstgeborene kwam en sliep met haar 

vader. Hij merkte niet dat zij kwam liggen en evenmin dat zij weer opstond. En het gebeurde de 

volgende dag dat de eerstgeborene tegen de jongste zei: Zie, ik heb de afgelopen nacht met mijn 

vader geslapen;  

Als een dag s’avonds begint, zoals een Joodse kalender ook aangeeft, waarom 

staat er dan de volgende dag en niet vandaag? 

3.10 “Dag”visie & handel op de sabbat 

Een tekst waar nogal eens naar verwezen wordt om aan te geven dat de sabbat 

op de avond er vóór begint is Nehemia 13. Lees eerst de volledige context (vers 

15 t/m 22). In dit Bijbelgedeelte ontheiligden de Judeeërs de sabbat door in 

Jeruzalem op de sabbatsdag handel te drijven met de Tyriërs. Zij werden door 

Nehemia gewaarschuwd dat als zij hiermee doorgingen, zij net als bij hun 

vaderen, de toorn van God over zich heen afroepen. Als voorzorgmaatregel liet 

Nehemia de poorten van Jeruzalem sluiten zodat verkoop- en kooplui vanaf de 

avond vóór de sabbat niet de stad in konden. Let op het woordje ‘vóór, dat 

betekent niet tijdens of op de sabbat; het was een preventieve maatregel. 

Nehemia 13:19 Het gebeurde, toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen 

afwierpen, vóór de sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden, en ik zei 

dat zij ze niet mochten openen tot na de sabbat. 

Nehemia stelde deze regel in om het volk van God de tijd te geven om zich voor 

te kunnen bereiden ten behoeve van de sabbat en dat is vóór de sabbat. Dus 

gingen in de avond de poorten dicht. Het doet me denken aan wat ik al schreef 

bij 3.7 m.b.t. de Grote verzoendag.. plotseling rusten werkt niet.. door deze 
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maatregel wordt er in bedrijvigheid afgebouwd waardoor het makkelijker wordt 

je aan de sabbatsrust over te geven.  

 

3.11 Erev sjabbat 

Ik denk dat dit ook de essentie is van erev sjabbat (vooravond sabbat). Als je de 

mogelijkheid hebt om dan al tot rust te komen ben je gezegend..  

 

    
 

Er zijn prachtige tradities aan verbonden vanuit de Joodse cultuur, zoals het 

aansteken van 2 kaarsen met een zegenspreek etc. Maar let wel, verhef het niet 

tot een dwingend dogma want waar in de Torah staat dat je 2 kaarsen moet 

aansteken op de avond voor de sabbat?  

En lukt het niet op de vrijdagavond om al tot ontspanning te komen? Omdat je 

door het Babylon-systeem waarin we nou eenmaal nog zitten, nog lang door 

moet werken en van alles af moet handelen? Je hoeft je bij een “dag”visie niet 

schuldig te voelen want er komt nog een nacht om lekker te slapen en als je dan 

wakker wordt bij het ochtendgloren..dán is het.. werkelijk sabbat! 

Ik vind het treurig om hier en daar te zien dat mensen met veel bombarie erev 

sjabbat vieren en vervolgens denken dat ze hiermee voldaan hebben aan een 

sabbatviering en de volgende dag lekker thuis blijven en het niet meer nodig 

vinden om een “heilige samenkomst” te bezoeken; dan begint de sabbat pas 

echt! Dit volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.. verzucht de profeet Hosea. 

3.12 “Dag”visie & manna 

Uit de instructies en ervaringen m.b.t. het manna dat het volk te eten kreeg in 

de woestijn, zou je zowel een “avond-”als  “ochtend-visie” kunnen opmaken. 

Toch vind ik een dag, beginnend in de ochtend het meest natuurlijk overkomen.  

Begrijp eerst goed dat het manna niet s’avonds werd gevonden maar s’ochtends. 

We lezen dat in Exodus 16:12  Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen 

en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met brood verzadigd 

worden. Vers 13,14 en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag 

dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. 

Vers 21 Zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon, want zodra de zon heet 

werd, smolt het weg. 

Vervolgens lezen we in Exodus16:23-27 Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat 

JHWH gesproken heeft. ’Morgen’ is het de rustdag, de heilige sabbat voor JHWH! Wat u 
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bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf 

liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Zij lieten het staan tot de 

volgende morgen, zoals Mozes geboden had, en nu stonk het niet en waren er geen 

maden in. Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het de sabbat voor 

JHWH. U zult het vandaag buiten niet vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar 

op de zevende dag is het sabbat. 

   manna, wit als koreanderzaad, smakend als 

honingkoek, verzameld in de ochtend 

Let op de woorden ‘morgen’ is de sabbat, want dat is wat JHWH gezegd heeft. Er 

staat niet: vanavond is het sabbat.. Het is dan “erev Sabbat”: vooravond van de 

sabbat. Een tijd om je zo mogelijk al voor te bereiden op de sabbat, maar nog 

niet de sabbat zelf. Vervolgens blijkt het manna op de 7de dag inderdaad niet 

bedorven is en wordt er terecht gezegd: vandaag is het sabbat. 

3.13 “Dag” visie & kruisiginguur 

Op de zevende dag die in de ochtend aanvangt is het de sabbat voor JHWH en 

niet op de avond na de zesde dag als uitgangspunt... Zijn er ook aanwijzingen in 

het Nieuwe Testament? (of vernieuwd verbond ~ B’riet Chadasha). In de vier 

Evangeliën zijn vele teksten waarin het woordje ‘uur’ voorkomt dat naar een 

moment verwijst van een dag die in de ochtend aanvangt. Als onze westerse 

klok zes uur in de ochtend aangeeft, begint volgens Gods Woord echter het 

eerste uur van de dag. Om een voorbeeld te geven, er staat geschreven in 

Mattheüs 27:46 dat Jesjoea ongeveer op het negende uur van de dag stierf. In 

ons Westerse denken is dat 9 uur s’ochtends gerekend vanaf middernacht. Maar 

Jesjoea stierf in werkelijkheid om drie uur in de middag.(15uur). Volg je echter  

consequent de klok, geleerd door het Judaïsme na, dan zou dat betekenen dat 

onze Heer om drie uur in de nacht stierf (tellend vanaf de avond omstreeks 18 uur 

tot 24 uur = 6 en nog 3 uur = totaal 9 uur) en we weten dat Jesjoea niet in de nacht 

is gestorven  maar omstreeks drie uur in de middag. Markus 15:1 beschrijft dat 

de Joodse leiders s’morgens vroeg Jesjoea overleverden aan Pilatus. Dat was dus 

omstreeks nul uur! Daarom staat er ook s’morgens vroeg mijns inziens. Vers 25 

vervolgt: en het was het derde uur en zij kruisigden hem. Dat was dus om 9 uur  

s‘ochtends Westerse tijd. Vers 33:En toen het zesde uur gekomen was kwam er 

duisternis over de hele aarde, tot het negende uur (12 uur Westerse tijd) en op het 

negende uur (15 uur Westerse tijd en 21 uur Joodse tijd) riep Jesjoea.. Dit laat ook 

zien dat het Judaïsme met de lering dat een dag s’avonds begint niet consequent 

is. Ze leren wel dat een dag s’avonds begint maar halen het niet in hun hoofd om 
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over de volgende dag te spreken in termen van: zal ik om 21 uur vanmiddag bij 

je komen thee drinken. 

3.14  Een dag: 12 of 24 uur? 

Dit brengt me nog tot een ander aspect van de dag-nacht kwestie en dat is de 

vraag of we wel uit moeten gaan van een dag van 24 uur? Met andere woorden: 

moet je, als je tot de overtuiging komt dat de sabbat s’ochtends begint, ook de 

sabbatsrust aanhouden in de nacht die daarop volgt om 24 uur vol te maken, 

dus tot de volgende ochtend?  

Ik citeer hiervoor de bevindingen van leraar Winand Breuer (www.debazuin.nu) die 

zich ook al jaren met het thema bezig houdt en de eerste is geweest die mij 

wees op de bevinding dat een dag s’ochtends begint op basis van Bijbelse 

argumenten en niet s’avonds op basis van ingeslopen Joodse traditie: 

Zoals de Schepper dat uitdrukkelijk heeft bepaald, scheidde Hij de dag en de 

nacht c.q. licht en duisternis. Paulus leert ons dan ook dat er twee verschillende 

groepen mensen zijn; de ene groep noemt hij kinderen van het licht en de 

andere kinderen van de duisternis: 1 Thessalonicenzen 5:1-7 vers 5: U bent 

allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook 

niet van de duisternis.  

De kinderen van het licht laten zich leiden door de Gerechtigheid van JHWH.  

Zo weten zij via de Torah wat de ‘gelegenheden’ en de ‘vaste tijden’ zijn wanneer 

er iets belangrijks in de agenda van JHWH staat. Zij voegen de avond en de 

nacht niet samen tot een dag van 24 uur waarvoor ook Jeremia ons waarschuwt: 

Jeremia 33:20 Zo zegt JHWH: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de 

nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn,.. 

Let er op dat er volgens Jeremia twee aparte verbonden zijn gemaakt: één met 

de dag (licht) en één met de nacht (duisternis). Het samenvoegen van deze twee 

verbonden is hetzelfde als het verbreken van de beide verbonden! Als wij willen 

uitzien naar de komende Koning die op de troon van David zal gaan plaatsnemen 

en Hem willen ontmoeten is het van grootst belang om uitsluitend in het licht van 

het Woord te wandelen. Samenvoegen van de nacht met de dag is een 

Babylonische handeling en is helaas hetzelfde als eten van de boom van kennis 

van goed en kwaad. Tot zover Breuer.  

 

Ik moet ook nog denken aan de woorden van Jesjoea in Johannes 11:9 Jesjoea 

antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat 

hij het licht van deze wereld ziet, 

Op dit moment eerbiedig ik de sabbat, na dit te hebben overwogen vanuit het 

geschreven Woord en door in gebed de leiding van de Ruach Haqodesh te 

zoeken, van de ochtend-zonsopgang, tot de avond-zonsondergang. En wat ik al 

zei, je doet er goed aan om op de avond er voor al tot rust t komen en wat is er 

mis mee om aan het einde van de sabbatdag nog lekker na te genieten als ook 

dat mogelijk is. Aan u als lezer, om ook zelf deze dingen in het hart te laten 

bezinken en er een weg in te zoeken. Hoe sterker de nood, het verlangen, om 

inzicht te krijgen in de ware tijden van JHWH, hoe meer u mag vertrouwen dat 

Hij ook werkelijk zal antwoorden. Want zou onze Hemelse vader een steen geven 
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als je om een brood vraagt? Een keuze maken is echter noodzakelijk, want als 

we er uit komen middels deze studie hoe en wanneer de eerste dag van de 1ste 

en 7de maand berekent moeten worden, bepaalt vervolgens de definitie van het 

startpunt van een dag, s’ avonds of s’ochtends, of je nou gisteren, vandaag of 

morgen feest moet gaan vieren. 

 

check it out..               In de natuur 

                                                                                    tellen we 12 maanden.. afspiegeling  

                                                                                    van geestelijke principes 

Een andere NT tekst die voor een dag-nachtdefinitie pleit is Mattheüs 28:1 
Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen 
Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.  

Hoe moet je zo’n tekst lezen als een dag s’ávonds begint? Dat lukt niet. 

Tenslotte nog 1 NT tekst die mijn stellingname dat een Bijbelse dag 

s’ochtends begint bevestigd vinden we in Johannes 20:19 Toen het nu avond 
was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen 
bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jesjoea en Hij stond in hun 
midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 

Als je strikt vast wilt blijven houden aan het idee dat een dag s’avonds 
begint dan moet je het met me eens zijn dat hier zoiets had moeten staan 

als: Toen de 2de dag net begonnen was.. 
Hiermee besluit ik de uitleg over de Bijbels bedoelde dag. Maar er zijn meer 

tijdseenheden om bij stil te staan. 

3.15 De week 
Als we van dagen naar maanden als tijdseenheid willen springen, kunnen 
we toch niet om de tijdseenheid heen die daar nog tussen zit: de week!  

Een week heeft 6 werkdagen en 1 dag rust; 7 dagen totaal. Let op dat deze 
tijdseenheid een door JHWH aan de gehele mensheid gegeven concept is in 

Genesis 1, toen er nog lang geen sprake was van het volk Israel.  
       ~ Wonderlijk toch dat alle volken op aarde de week hanteren ~  

Het is net zo “toevallig” als het feit dat er wereldwijd allerlei varianten 
bestaan op het zondvloed verhaal en dat men het eens is over de sterren- 
beelden aan de hemel. Maar ook bij de week zien we het werk van de 

tegen-strever om Gods concepten te verdraaien, te veranderen en daarmee 
te ontkrachten.  

Kijk maar in uw agenda. Sinds het jaar 2000 staat in alle agenda’s en op 
alle kalenders dat de zondag de 7de dag is en dat een nieuwe week dus 



18 
 

begint op maandag. Natuurlijk werpt deze misleiding zijn vruchten af; zo 

heb ik dominees in de kerk “eigentijdse” 10 geboden horen voorlezen 
waarin gezegd wordt: gedenk de zondag dat ge die heiligt.. Pardon? De 

zondag is toch echt wat anders als de sabbat en de zondag is toch echt de 
1ste dag van de week en niet de 7de dag. De Bijbel spreekt over dag 1 t/m 6, 
gevolgd door de sabbat, de 7de dag, en die is in feite aan de gehele 

mensheid gegeven. 

  

De mens viel echter in zonde en rebelleerde zo heftig, dat JHWH geen 
andere oplossing zag dan een zondvloed waarna hij met een paar mensen 
opnieuw begon.. Vervolgens zien we vanuit de rechtvaardige aartsvaders 

het volk Israël ontstaan. Een geheiligd, apart gezet volk te midden van de 
andere volken die wederom in diepe afgoderij en geweld verstrikt raakten, 

om.. een goed voorbeeld te zijn voor alle andere volken.  
Want JHWH is een God die alle volken op het oog heeft! Israël, de oogappel, 
de eersteling onder de volken, faalde echter keer op keer om dat goede 

voorbeeld te geven volgens de instructies van de Torah. Wat moet dat een 
pijn doen in het Vaderhart van JHWH.. Daarom volgde onafwendbaar 

ballingschap maar kwam ook weer een reddingsplan in werking: de 1ste 
komst van de Messias! Dat plan lag al klaar van voor de grondlegging der 
wereld. Israël blijft zijn eersteling en zal opnieuw tot goed voorbeeld 

worden voor alle volken bij de wederkomst van de Messias. We lezen daar 
veel over in Jesaja, Ezechiël en Openbaring. Als voorbeeld 2 teksten in 

relatie tot de gezette tijd/feestdagen zowel voor Israël als voor de volken: 
Jesaja 56:1-8. Ik citeer vers 6 en 7 En de vreemdelingen die zich bij JHWH voegen 
om Hem te dienen en om de Naam van JHWH lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; 
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond 
vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis 
van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want 
Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. 

Jesaja 66:23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan(d) (chodesh) tot nieuwe maand 
en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, 

zegt JHWH. 

Het liefhebben van JHWH wordt zondermeer in relatie gebracht met de 

sabbats heiliging lezen we in deze 2 teksten. Dus het weekconcept blijft 
belangrijk. Steeds moet die 7de dag berekend kunnen worden en daarom 

alleen al kun je aannemen dat de huidige omloop van de aarde om de zon 
in 365,22 dagen een verstoorde scheppingsorde moet zijn. Want het is nu 
onmogelijk om exact volle weken te tellen in het zonnejaar. Want 365 is 

niet op 7 te delen, 364 wel. Ik geloof, of verwacht dan ook dat in het 
Vrederijk er weer een kalender zal zijn met exact 52 weken die precies in 

het zonnejaar past. (52 weken x7 dagen= 364 dagen). Het feit dat onze 



19 
 

jaren van 365 dagen niet op 7 deelbaar zijn dwong mij ook om kritisch na 

te gaan denken over de vraag: is de tel cyclus van dag 1 naar dag 7 een 
eeuwig doorlopende cyclus of vind er elk jaar een ijkmoment plaats?  
In paragraaf 4.10 ga ik hier verder op in. 

3.16 Twaalf maanden in een jaar 
Dan kijken we nogmaals naar de maanden. De Bijbel spreekt over 12 
maanden op diverse plaatsen, bijvoorbeeld in 1 Kronieken 24:1-19 waar 

2x12 ambtsgroepen werden geloot voor het priesterambt en in1 Kronieken 
27:1-15 Vers 1:..betreffende de legerafdelingen die opkwamen en met verlof gingen 

van maand tot maand, gedurende alle maanden van het jaar; en dan volgt er een 
opsomming van namen verdeeld over 12 maanden. 
Ook uit 1 Koningen 4:7 kun je opmaken dat een jaar 12 maanden heeft: Ook 

had Salomo twaalf opzichters over heel Israël, die zorg droegen voor het levensonderhoud van de 

koning en zijn huis. Ieder moest er een maand per jaar zorg voor dragen. 

Nergens lees je in het Woord over 13 maanden zoals deze maand regelmatig 

voorkomt in de Joodse Hillel Kalender.  

Het kan niet anders dan dat hier een aanwijzing is voor de kalender die gebruikt 

werd in vroeg Bijbelse tijd. Die kalender telde 12 maanden; niet meer en niet 

minder. Dat kan alleen met een zonne kalender. Bij een maankalender kom je op 

een 13de maand uit omdat de maancyclus nu eenmaal korter is. 

Ook werd er geteld vanuit een bepaald start punt (ik geloof: de Equinox). De hele 

kalender was vroeger een berekende kalender. Dit verklaart waarom David tegen 

Jonathan kon zeggen: morgen is het nieuwe maand.. Dat kon hij niet zeggen als 

er eerst een maansikkel geobserveerd moest gaan worden. (1 Samuel 20:5). 

De ware Bijbelse kalender is een berekende kalender. De mogelijkheid om de 

kalender te berekenen vanuit een bepaald vast punt getuigt van orde en 

regelmaat; en dat past bij het wezen van de Elohiem die wij dienen.  

Eerder in de studie, deel 1.hst 5.6 heb ik uitgebreid besproken dat Chodesh primair 

nieuwe maand betekent en dat de maanden niet bepaald worden door de nieuwe maan, 

astronomisch of als sikkel.De maan wordt nergens vermeld mbt de kalender. 

Nog een indirecte aanwijzing dat een jaar 12 maanden heeft  is het feit dat de 12 

stammen van Israël allen één van de 12 sterrenbeelden van de Zodiac 

adopteerden. De stam van Jozef werd echter gesplitst in Efraïm en Manasse. Dat 

maakte 13 stammen. Dit werd opgelost doordat beide stammen het sterrenbeeld 

tweeling (gemini) adopteerden. (uitgebreide info hierover is te vinden in het boek “the 

glory of the stars” van Ray Capt). 

Ook vinden we een aanwijzing over 12 maanden in Esther 2:12 En wanneer een 

meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij twaalf maanden lang 

behandeld was volgens de bepaling voor de vrouwen – want zoveel dagen duurde hun 

schoonheidsbehandeling: zes maanden werden zij behandeld met mirreolie en zes maanden met 

specerijen en schoonheidsmiddelen voor de vrouwen – 

Een laatste aanwijzing dat Bijbels gezien een jaar 12 maanden heeft vinden we 

in Openbaring 22:3 Daar wordt gesproken over de boom des levens.. die twaalf 

vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn 

tot genezing van de heidenvolken. 
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   Boom met 12 soorten vruchten 

Om nog even terug te komen op die 13de  maand.. Is het niet droevig en ook 

verdacht dat deze maand op de Joodse kalender Adar 2 heet? Adar komt van 

Erra, en dat is een Syrische plaaggeest van pest en politieke verwarring uit de 

oudheid.   

3.17 Alle maanden te berekenen? 

Als de 1ste en de 7de maand berekend worden vanuit de Equinox, hoe weet je dan 

wanneer het begin van de 2de, 3de en de andere tussenliggende maanden 

berekend moeten worden? Dat was belangrijk voor de maandelijkse offers en is 

toch van belang voor de nieuwe maand vieringen? Om daar een antwoord op te 

vinden moeten we nu toch een aantal buiten-Bijbelse documenten betrekken en 

iets zeggen over de autoriteit van deze geschriften.  

We weten uit het boek Henoch en Jubileeën dat er vroeger een zonnekalender 

werd gehanteerd van 12 maanden waarbij de 2 equinox- maanden en de 2 

zonnewende-maanden, 4 in totaal, 31 dagen hadden en de tussenliggende 

maanden 30 dagen telden, Zo krijg je 4x31= 124 en 8x30 = 240, is bij elkaar 

364 dagen. Dit is een kalender die deelbaar is door 7. Dat is nodig om complete 

weken te krijgen: 52 weken in het jaar. (52 x7 is 364). De sabbatdagen moeten 

immers doorgeteld kunnen worden?! 

Dit was de perfecte kalender vanaf de schepping waarbij een dag ook werkelijk 

24 uur was en waarbij er geen enkel schrikkel-moment noodzakelijk was aan het 

einde van het jaar.  

Door een komeetinslag, een close-by passage van planeet 7x Zoek naar info van 

Gill Brousard), de Exodus uit Egypte en/of Jozua’s langste dag (Jozua 10).. wie zal 

het zeggen?.. is de omloopsnelheid van de aarde echter, naar wordt aan- 

genomen,  verlengd van 364- naar 365,22 dagen in een jaar.  

Dit vraagt om schrikkel momenten om de jaarlijkse kalender synchroon te blijven 

laten lopen met de natuur/feesten/landbouw. Geen enkele kalendermethode 

ontkomt hier nu aan. En omdat de feestkalender gekoppeld is aan de jaarlijkse 

kalenderindeling ontkomt zelfs de Zadok-kalender niet aan schrikkelen op dit 

moment!  

Wat het nog gecompliceerder maakt is dat niet alleen de omloopsnelheid iets is 

toegenomen, maar dat de aarde ook nog eens een ongelijkmatige ellips baan 
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maakt om de zon heen in plaats van een regelmatige cirkelbaan. Hierdoor zitten 

er tussen de voorjaars-equinox en de najaars-equinox 188 dagen en vervolgens 

tussen na-najaars-equinox en de voorjaars-equinox 177 dagen. Een verschil van 

11 dagen! De ellipsbaan van de aarde om de zon is dus eivormig. (Ook beschreven 

in Deel 1 hst 4.1). Maar hierdoor kunnen we op dit moment ook niet meer 

simpelweg tellen 30-30- 31 en dat 4 keer..  

 

Handelingen 3:21a Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden 

hersteld,  O.g.v. deze tekst mogen we echter geloven dat Jesjoea in opdracht van 

de Vader de 364 dagen-kalender weer herstellen zal als dat inderdaad de 

oorspronkelijke kalender is geweest. We mogen aannemen dat dit herstel naar 

de goede omloopsnelheid zal gaan gebeuren door de zelfde apocalyptische 

gebeurtenissen als waarmee de goede omlooptijd op een moment in het verleden 

ontregeld is. Het Woord geeft daar op talloze plaatsen aanwijzingen voor. Zie 

bijvoorbeeld Jesaja 13:13 Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen 

van haar plaats   

En Hebreeën 12:26 Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij 

openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.  

 

Mogelijk dat kometen hierbij een rol gaan spelen. Een komeet heeft 

onvoorstelbare verwoestende krachten in zich; vele malen sterker dan welke 

natuurkracht, bom af ander wapentuig ook. In de oudheid erkende men 

onmiskenbaar de hand van God in komeet-geweld. Er is niets nieuws onder de 

zon, dus als de geschiedenis zich op deze wijze zal gaan herhalen, u bent 

gewaarschuwd. Wilt u meer lezen over de kracht van kometen in de Bijbelse 

geschiedenis en de rol die dit “hemelse leger” zal gaan spelen, mogelijk zelfs in 

de nabije toekomst,  koop dan het boek of bekijk de deels vertaalde studie van 

het boek “The Comets of God” van Jeffrey Goodman op de website 

www.tesjoeva-gemeente.nl > studies> eindtijd en google eens op Gill Brousard, 

planet 7x 

     Oeroude afbeelding 

van een naderende komeet; misschien wel een eerdere passage verbeeldend 

van planeet 7x   

http://www.tesjoeva-gemeente.nl/
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Probeer je eens in te beelden wat de aarde als een rondtollende voetbal doet als 

er van opzij een kei (komeet) tegen aan wordt gegooid of als er een auto met 

hoge snelheid vlak langs suist (een close-by passage van planeet 7x). Je kunt je 

voorstellen dat de ronddraaiende beweging van de bal en ook de stand van de 

bal hierdoor wat veranderd. Voor de aarde betekend dat een wijziging in de 

omloopsnelheid per jaar om de zon en door de veranderde aardas ontstond er 

nóg een probleem: een verschil tussen de equinox en de equilux.  

 

Ik zei zojuist al dat we niet meer alle maanden van het jaar uit kunnen tellen in 

de ontregelde kalendersituatie waarin we leven; Maar met de zonnekalender 

kunnen we om te beginnen wel de éérste dag van de 1ste en de 7de maand 

berekenen omdat deze 2 dagen geïdentificeerd kunnen worden als de voorjaars- 

en de najaars-equinox.  

Dit is wat mij betreft te beschouwen als een wonderbaarlijke voorzienigheid van 

onze hemelse Vader in onze “ballingschap-situatie” waarin wij als geheiligden 

van de beide huizen van Israël, verstrooit naar alle uithoeken van de aarde, nog 

steeds verkeren!  Want vanuit deze 2 punten, die wereldwijd door ieder mens te 

observeren zijn, hoog- of laag opgeleid, kunnen elk jaar alle Feesten van JHWH 

berekend worden! 

Lees aanvullend eventueel paragraaf 3.28 over de “fysieke realiteit” van het jaarbegrip 

om te begrijpen dat de 2 ijkpunten hoe dan ook altijd gewaarborgd zijn. 

 

Het aanhouden van de voor- en najaars-equinox als ijkpunten betekent ook dat 

er 2x per jaar in feite al een schrikkel moment plaats vind om het 365 dagen 

probleem te pareren, maar helaas is dit niet geheel afdoende. Van de resterende 

tussenliggende maanden zijn ook maand 4 en maand 10 te identificeren omdat 

die vallen op de zonnewende in de zomer (de langste dag) en de zonnewende in 

de winter (de kortste dag). Deze 4 maanden hebben 31 dagen en de 8 maanden 

er tussen hadden bij de oorspronkelijke kalender 30 dagen. Zo kreeg je 4x 31 en 

8x 30 = 364 dagen.   

De ellipsbaan en de ei-vormige baan die de aarde nu dus volgt maakt ook dat de 

tussenliggende maanden niet goed te berekenen zijn. Het is niet meer de 

perfecte kosmische klok van oorsprong. Ik ga er dan ook van uit dat je het 30-

30-30-31 dagen principe van Henoch niet met zekerheid kunt toepassen.  

 

We kunnen niet anders dan concluderen dat JHWH deze situatie nu bewust zo 

laat bestaan. Het herinnert ons aan de verstoorde situatie van Eden. De extra 

dag-en-een-beetje en het onvermogen om alle maanden te tellen is zo een 

profetisch teken om te treuren over de ballingschap en gebrokenheid van de 

schepping waarin we zitten. Er is echter ook reden tot dankbaarheid omdat het 

juist kunnen uittellen van de feesten in de 1ste en de 7de maand gewaarborgd is 

gebleven 
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Een ballingschap letterlijk qua plaats (buiten het beloofde land) maar ook in de 

tijdsbepaling (ontregelde kalender). 

Ja, zelfs de aarde/de schepping treurt tezamen met de geheiligden om dit alles: 

Romeinen 8:19-22 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar 

worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet 

vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf 

zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid 

van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 

barensnood verkeert tot nu toe. 

Voor degenen die oprecht treuren om deze situatie en hun best doen om 

ondanks deze situatie toch zo goed mogelijk de kalender te eerbiedigen, zijn de 2 

equinox momenten:  

 Her-ijkingspunten naar de sabbat en de jaarlijkse feesten,  

 bakens van hoop op herstel als de Messias terug komt,   

 aanmoedigingsmomenten voor de geheiligden om bij Torah te blijven: 

Jesaja 56:6-7a En de vreemdelingen die zich bij JHWH voegen om Hem te dienen en 

om de Naam van JHWH lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in 

acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik 

ook brengen naar Mijn heilige berg en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. 

 in iedergeval de mogelijkheid om 4 keer per jaar een nieuwe maand 

viering te houden.  En de andere acht maanden bij benadering. 

Er is een toenemend aantal gelovigen dat het herstel zoekt in deze tijd. Dat is 

vast een teken dat het herstel ook in zicht komt. Dat zal hoe dan ook plaats 

vinden in het 1000 jarig vrederijk.  

Jesjoea zegt:“kijk omhoog”,  je verlossing is nabij! Waar naartoe dan? Naar de zon 

en de sterren voor de kalender en de maan als teken op bepaalde momenten, 

naar mijn perceptie. Word je er van bewust niet zomaar om hoog te kijken maar 

heel doelgericht.. naar zon en maansverduisteringen, sterren-constellaties en 

naar het equinoxfenomeen. (een recente woordverkondiging onder het thema “kijk 

omhoog” is te vinden op de website www.tesjoeva-gemeente.nl >studies >Bijbelse 

kalender. Ook heb ik de najaarsfeesten 2017 uitgewerkt qua verhaal aan de hemel via de 

mazzarot zie studies> de feesten, endan onderaan op de website. 

Nog een argument om pas op de plaats te houden met nieuwe maand vieringen: 

De Torah gebiedt dat op de nieuwe maanddagen geofferd moest worden en op 

http://www.tesjoeva-gemeente.nl/
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de zilveren trompetten moest worden geblazen in Numeri 10:10 En op de dag van 

uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten 

blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van 

uw God. Ik ben JHWHE, uw God.  

Aangezien er nu geen tempel is met offerplaats, kunnen we niet meer aan dit 

gebod voldoen. In het Messiaanse vrederijk zal dit weer kunnen plaats vinden als 

de Torah weer zal uitgaan van Sion en er naar ik aanneem een tempel herbouwd 

zal worden onder autoriteit van-, en op de juiste locatie te Jeruzalem.  

Zie eventueel ook paragraaf 3.19, 3.27 en 3.28 

3.18 Buiten-Bijbelse bronnen 

Ook uit 800 van de 1200 Qumran rollen weten we dat de 364 dagen 

zonnekalender gehanteerd werd door de Essenen en de Zadok priesters. De 

Zadok priesters zijn heel belangrijk voor onze studie omdat juist zij de toe-

gekende autoriteit van het priesterschap van JHWH gekregen hebben. Er zijn 

studies die beweren dat Johannes de Doper en zijn vader “under-cover” Zadok- 

priesters waren en dat Johannes de Doper zijn autoriteit om zelf potentieel 

hogepriester te worden op basis van de geslachtslijn, heeft overgedragen aan 

Jesjoea. Want Jesjoea is hogepriester naar de orde van Melchizedek. We lezen 

dit o.a. in Hebreeën 5:10 Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van 

Melchizedek. 

In een volgend hoofdstuk ga ik wat dieper in op buiten-Bijbelse informatie en de 

Zadok priesters. 

Houdt nu even vast dat als het werkelijk zo is dat de Zadok priesters de 

allerhoogste toegekende autoriteit hadden en we weten dat Jesjoea de laatste, 

ultieme hogepriester naar die orde was en is, dan kunnen wie niet zomaar om 

hun informatie en gebruiken heen,  beschikbaar m.b.t. de kalender. 

Er zijn echter meer buiten Bijbelse bronnen die licht werpen op de Bijbelse 

kalender. Het boek Jubileeen en Henoch bijvoorbeeld.  

Jubileeen 2:8 bevestigd Genesis 1:15 zoals ik die interpreteer: And God established 

the sun as a great sign over the earth and for days and for Sabbaths and for months and for festivals 

and for years and for jubilees and for all seasons of the years." 

Henoch 74:12 The sun and the stars bring on all years exactly ...... 

Dus omstreeks 300 v.C. was er in iedergeval een zonnekalender in gebruik. 

Helaas waren er toen ook al verschillende meningen over hoe de zonnekalender 

precies toe te passen. Ik zei daar al iets over; Het 30-30-31 patroon is niet meer 

bruikbaar door de ellipsbaan die de aarde nu volgt etc. Ook heeft een verschil 

van inzicht over de equinox ten opzichte van de equilux waarschijnlijk een rol 

gespeeld in de verwarring en meningsverschillen. Al besproken in Deel 1, geef ik 

ook hier nogmaals wat uitleg over: 

 

3.19 Equilux 

Zie ook Deel 1 paragraaf 4.4  

De Equinox is de fysieke dag waarop de zon de equator passeert. Gevolg hiervan 
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is dat de seizoenen hierop direct reageren. Op de equator is dat precies visueel 

te zien (equinox) en tegelijkertijd wiskundig te meten (equilux) als het 

astronomische keerpunt.  Maar meer Noord- of Zuidwaarts ten opzichte van de 

evenaar is rekenkundig de gelijkheid van dag en nacht (equilux) op een ander 

moment dan het zichtbare astronomische moment van de equinox! De variabele 

equilux kan dus nooit bedoelt zijn om het begin van het jaar te bepalen. 

Jeruzalem was en is het referentie punt voor de zichtbare en rekenkundige 

observatie. We mogen er van uit gaan dat Henoch in die omgeving verbleef.  

Bij de schepping lag Jeruzalem (wellicht het centrale punt van de hof van Eden) op de 

equator en was er geen verschil tussen de equinox en de equilux maar door de 

apocalyptische gebeurtenissen die er voor gezorgd hebben dat de aarde 1,22 

dagen langzamer is gaan draaien is echter ook de aardas 23 graden gekanteld. 

Hierdoor ligt het referentiepunt Jeruzalem nu niet meer op de equator. 

 

 Let op de gekantelde stand van de aarde.. Deze 

kanteling is niet altijd zo geweest maar zal mogelijk ook niet altijd zo blijven. 

 

Jesaja 35:1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen 

en in bloei staan als een roos.  

Als de aardas van de aarde terug kantelt ligt het beloofde land weer in een 

dusdanige positie dat deze profetie volledig tot zijn recht zal komen en is de 

woestijn niet meer afhankelijk van slim bedachte irrigatie systemen van nu om 

tot bloei te komen. 

Een dag-nacht gelijkheids visuele observatie (equinox) te Jeruzalem, het ijkpunt 

voor de kalender, is door de gekantelde positie van de aarde 4 dagen later 

zichtbaar ten opzichte van de wiskundige meting van de gelijkheid van dag en 

nacht (equilux). Toch houden diverse zonnekalender-aanhangers, beïnvloed door 

de drang naar wiskundige berekening van de kalender (zoals de Rabbinale kalender 

ook doet), vast aan de equilux meting (wiskundig) te Jeruzalem om het begin van 

het nieuwe jaar te berekenen. Ook het boek Jubileeën rekent op deze wijze en 

komt zo uit op 16 maart als ijkpunt en is 17 maart de 1ste dag van het jaar. 15 

september is dan dag van de Bazuinen. Deze keuze beschouw ik niet als juist 

omdat de equinox visueel bepaald moet worden en niet rekenkundig. Bovendien 

is de visuele meting wereldwijd gelijk terwijl de rekenkundige meting verschild 

afhankelijk van je positie op aarde. Dat de visuele equinox meting juist is, is ook 

aantoonbaar door de reconstructie van de astronomische situatie van zon en 

maan te Jeruzalem ten tijde van het verlossingsoffer van de Messias in het jaar 

30. Hierover meer in Hst.4.9  
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3.20 De zondvloed maanden 

De maan doet er 27,23 dagen over om een 360 graden baan om de aarde te 

maken. Dit heet een siderische omgang. 

De maan doet er 29, 53 dagen over om totaal van gestalte te veranderen en 

weer terug.(29 dgn,12 uur, 44 min en 2.8 sec. Dit is de synodische omgang. 

Maanmaanden worden gemeten naar de synodische omgang en variëren tussen 

de 29 of 30 dagen. Een maanjaar van 12 maanden komt zo uit op 354 dagen (6x 

29 en 6 x 30 dagen. (bijna 29,53dgn/mnd gemiddeld). 

De meeste encyclopedieën zullen u vertellen dat de maankalender van 

Babylonische oorsprong is. De sporen zijn duidelijk zichtbaar, alleen al in de 

Babylonische namen van diverse maanden. De Joden van tegenwoordig zijn een 

van de weinige groeperingen (inclusief massa’s zogenaamde Messiaanse 

gelovigen) die nog steeds deze niet-Bijbelse- maar Babylonische maankalender 

gebruiken. 

Is er bewijs uit de schrift dat de mensen in de tijd van Noach niet de 

Babylonische maankalender gebruikten? Hiervoor moet je een aantal teksten 

combineren:   

 Genesis 7:11 In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede 

maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van 

de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. 

 Genesis 8:4 en 5 En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende 

dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Raarst. En gaandeweg werd 

het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag 

van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.  

De tijd tussen de 17de van de 2de- en de 17de van de 7de maand is 5 maanden. . 

Dit gaat om maanden van 30 dagen zou je kunnen opmaken uit:  

 Genesis 7:24 En het water had honderdvijftig dagen lang de overhand op de 

aarde. (150:5 =30) 

 Dat wordt nog eens herhaald in Genesis 8:3  Vervolgens vloeide het water 

van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van 

honderdvijftig dagen werd het water minder. 

Als Noach de Babylonische kalender gebruikt zou hebben zou het niet zijn 

gegaan om 150 dagen maar om 147 of 148 dagen (29+30+29+30+29 of 

30+29+30+29+30). Er vanuit gaande dat Noach de zonnekalender gebruikte, het 

uitgangspunt van deze studie, zit je echter met een probleem: 5 maanden is dan 

bij elkaar immers 151 of 152 dagen (30-30-30-31-30 0f 31-30-30-30-31-30).  

De oplossing is misschien als volgt: 

Allereerst moet opgemerkt worden dat Noach de dagen geteld moet hebben; hij 

zat opgesloten in de Ark en het was “beestenweer”.  Al tellend moet hij in 

iedergeval tot 5 maanden zijn gekomen want 150 dagen vormen nu eenmaal 5 

maanden om en nabij. Het precieze getal 150, daarmee een aantal dagen 

aangevend, is echter misschien niet bedoeld om een kalenderaanwijzing  te 

geven, maar meer als een symbolisch teken op het “sod”-niveau van de schrift. 
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De 17de dag, waar dezelfde teksten over spreken, hebben óók een diepere 

betekenis. (het getal 17 staat voor een wereld of periode die beëindigd wordt; vergelijk 

bv Jozef die verkocht werd toen hij 17 was, het gouden kalf werd gemaakt op de 17de 

dag, en Mozes vluchtte op 17 jarige leeftijd uit Egypte).  

150 wordt genoemd in combinatie met 5 maanden; dat is de periode “dat de 

wateren de overhand hadden”. 50 is weer een veelvoud van vijf. 50 staat ook voor 

een jubeljaar; dat is een moment van totale kwijtschelding van schulden en 

bevrijding uit slavernij. Combineer je dat met het getal 3, wat altijd verwijst naar 

Messias, en we ook weten dat het verhaal van de zondvloed profetisch is voor 

het laatst der dagen, dan is het misschien zo dat de 150, bestaande uit 3x50, 

vooral verwijst naar totale bevrijding in Messias dwars door oordelen hen net 

zoals de zondvloed op dat moment in 150 dagen een totale clean-up bewerkte. 

In Paragraaf 3.29 ga ik uitgebreid in op het zogenaamde profetische jaar van 

360 dagen (360:12=30 en dat maal 5 is 150)! 

3.21 Geschiedenis informatie divers 

Een ieder die nog steeds de maan wil gebruiken om de tijd te berekenen zal 

erkennen dat er in elke periode van 19 jaar 7 keer een 13de maand moet worden 

toegevoegd om in evenwicht te blijven met de zonne-kalender. Waarom zou je 

eigenlijk een maankalender willen gebruiken als je die kloppend moet maken met 

de zonne-kalender i.p.v. de zonne- kalender zelf? 

En hoe wordt bepaald in welke jaren de 13de maand moet worden toegevoegd? 

Dat gebeurt in het 3de, 6de, 8ste, 11de, 14de, 17de en 19de jaar. Deze 19 jaren cyclus 

heet de “cyclus van Meton”, een Atheense astronoom.  

De Babyloniërs hanteerden echter ook de 19 jarige cyclus naar het voorbeeld van 

nog primitievere kalenders, maar voegden een 13de maand toe vanaf de 1ste 

nieuwe maan na de voorjaars equinox. 

Na de verdeling van het rijk van Alexander de Grote werd deze kalender in 312 

v.C. de basis voor de tijdrekening in het rijk van de Seleuciden in Mesopotamië 

en Syrië. De enige aanpassing die werd gedaan was dat men een maand ging 

toevoegen vanaf de herfst equinox. Er is bewijs dat in de 3de eeuw v.C. deze 

kalenderberekening werd over genomen door de Perzen. Die gaven het door aan 

de Chinezen in de Han dynastie die er ook hun kalender op gingen baseren. In 

Palestina namen de joden de 19 jarige cyclus ook over voor het berekenen van 

de religieuze kalender. Hillel stelde de maankalender met allerlei aanpassings- 

regels definitief vast rond 330-365 na Christus. Hij is verantwoordelijk geweest 

voor de verdere reorganisatie van de toen al aanwezige rabbinale maankalender 

door deze optimaal te harmoniseren met de Romeinse kalender. Om de ernstige 

vervolging van Joden in die tijd te doen stoppen werd er voor gezorgd dat de 

rabbinale sabbat gelijk ging lopen met de heidense religieuze dag van saturnalia. 

Dus waar de sabbatdag in de tijd van Jesjoea nog gelijk was aan de sabbatdag 

berekening van de Zadok's (equinox = dag 4, sabbat 3 dagen later zie paragraaf 

4.8) is het hoogst waarschijnlijk dat Hillel de definitieve genade klap gaf aan de 

ware Bijbelse kalender: vanaf toen klopten niet alleen de jaarlijkse feesten niet 

meer, maar ook de sabbatdagen! Ik borduur hier op door in paragraaf 3.23 en 4.8  
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Deze kalender methode is er tot op de dag van vandaag.  Hillel, in navolging van 

Meton heeft dus helemaal geen nieuwe uitvinding gedaan maar borduurde voort 

op de kalender van de Babyloniërs lang daarvoor.  

De maanmaand werd gebruikt door de Chaldeeën en de Egyptenaren en wordt 

nog steeds gebruikt door o.a. de Joden en de Turken. Er bestaat in de Joodse 

cultuur een traditie om de nieuwe maan te heiligen; het Kiddush Levana (zie Deel 

1 hst 5.9). De maankalender is dus onmiskenbaar van Babylonische oorsprong. 

Babel is het woord H0894 in Strong en betekent verwarring(door vermenging). 

Wie de maankalender gebruikt om de feestdagen te bepalen komt uit op 

verkeerde, verwarde data. Wat lezen we echter in 1 Korintiërs 14:33 Want 

JHWH is geen God van wanorde, maar van vrede, 

3.22 Aviv & nisan 

In paragraaf 3.16 zei ik al iets over de maand Adar. Om nog even door te gaan 

op sporen van Babylonische beïnvloeding en verwarring.. Als je het woord abib 

vergelijkt met het woord nisan, zegt welhaast iedereen dat deze woorden het 

zelfde betekenen; ze zijn synoniem. Echter; het woord abib heeft JHWH 

geïntroduceerd via Mozes. Het woord nisan komt uit Babylon. In de meeste 

woordenboeken zal je lezen dat het woord nisan het woord abib vervangen heeft 

na de Babylonische over-heersing over Israël.  

De Joden namen niet alleen de namen van de Babylonische/Assyrische maanden 

over maar volgden ook de kalendermethoden van deze overheersers. 

 Het woord aviv komt 6 keer voor in de Bijbel: Exodus 13:4, 23:15, 34:18 

en Deuteronomium 16:1. Detail: alle keren in de Torah. 

 Het woord Nisan komt maar 2 keer voor. In Nehemia 2:1 en Esther 3:7 

Detail: niet in de Torah en na de Babylonische beïnvloeding. 

Dan nogmaals over de betekenis nadenkend; Zie eventueel ook de aantekeningen 

bij Deel 1 hst 5.4 

 aviv staat voor: teer zijn, een jonge graan aar, groene graan-aar. Dat 

komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar heeft een relatie met de eerste 

gerst die geoogst moest worden in het voorjaar ten behoeve van het 

beweegoffer Jom haBikoeriem, een hefoffer dat de 1ste dag na de sabbat in 

het Feest van de ongezuurde broden bewogen werd door de hogepriester. 

Door het verband tussen de rijpheid van de gerst weet je direct dat de 

maand aviv absoluut in het voorjaar moet vallen. Dat de maand aviv wel 

in het voorjaar moet vallen kun je ook opmaken uit de opmerking over de 

gerst in Exodus 9:31,32 Het vlas en de gerst waren platgeslagen, want de gerst stond 

al in de aar en het vlas in de knop. Maar de tarwe en de spelt waren niet platgeslagen, want 

die zijn later. 
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 haBikoeriem beweegoffer van de eersteling van de gerst 

O.a. de Karaïeten, (waaronder Michael Rood) stellen dat het jaar niet eerder kan 

beginnen dan dat er gerst is te vinden in het rijpheidstadium aviv. Desnoods 

moet het begin van het jaar een maand opschuiven.. dit betekend dat je elk jaar 

weer in totale onzekerheid zit over de feesten voor het jaar waar in je leeft en 

naar toe leeft tot ergens eind maart.. Het argument dat we daardoor afhankelijk 

zijn van JHWH vind ik meer vroom dan steekhoudend. Ik geloof meer in een 

Elohim van orde, die wil dat Zijn kinderen weten waar je aan toe bent. Nergens 

in de Torah staat bevolen dat de aviv-gerst onderdeel is van de kalender 

bepaling. Wat er wel staat is dat in de maand aviv dat beweegoffer gebracht 

moet worden. In werkelijkheid is het zo dat als je wacht op de equinox, dan is de 

natuur dusdanig aan het reageren op het toenemende zonlicht, dat er altijd wel 

ergens een beetje gerijpte gerst in het veld te vinden is op een beschutte 

zonnige plek. Daar komt nog bij dat Leviticus 23:10 stelt dat het beweegoffer 

van de gerst pas uitgevoerd moet worden als het beloofde land is ingenomen: 

Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de 

oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.  

Dus als de gerst bepalend zou zijn voor de kalender, dan kon het volk 40 jaar 

lang de kalender niet bepalen!  

 Er is géén betekenis te vinden voor het woord nisan. Meestal vind je de 

uitleg dat het de eerste maand is van het Joods religieuze jaar. Strong 

zegt dat het van buitenlandse afkom is; Ja inderdaad! Uit Babylon. 

De 1ste dag van de maand aviv is op de voorjaars equinox, het lentepunt; zo zie 

ik het in iedergeval nu. 

De 1ste dag van nisan valt op de eerste dag van de zichtbare maan (of de 

astronomische maan- afhankelijk bij welke groepering men hoort), meestal na de 

voorjaars equinox, soms zelfs ervoor.  

De zichtbare nieuwe maan is uiteraard pas na de astronomische nieuwe maan. 

(De astronomische nieuwe maan houdt in dat de maan geheel verduisterd is en niet te 

observeren met het blote oog omdat je dan ook in de richting van de zon moet kijken. De 

maan bevindt zich dan namelijk tussen de aarde en de zon. Zie eventueel Deel 1 hst 

4.8).  

3.23 Hillel in 359 n.C. 

De diverse berekeningsformules voor de kalender van eerdere tijden werden 

uiteindelijk door Hillel de II (330-365) ter discussie gesteld die in 359 n.C. de 
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kalender fixeerde door de regel op te stellen dat nisan 1 altijd 14 dagen voor de 

1ste nieuwe maan na de voorjaarsequinox moet vallen. 

De verandering die Hillel invoerde was, dat Pesach voortaan vooruit berekend 

werd. Want voor 359 n.C. was het immers zo dat nisan 1 viel op de dag van de 

eerste zichtbare maan na de voorjaars equinox. Daarmee kwam Pesach altijd te 

vallen op de volle maan op de 15de dag na de astronomische nieuwe maan of 14 

dagen na de observatie van de zichtbare nieuwe maan. Na 359 viel nisan 1dus 

voortaan 14 dagen voor de 1ste volle maan na de voorjaars equinox. Het joodse 

Pesach valt nog steeds op de volle maan. Zie ook deel 1 paragraaf 5.14 

Waarom deze verandering? Het is heel subtiel. Vóór 359 n.C. wachtte men op de 

1ste zichtbare nieuwe maan na de voorjaars equinox, en dat was nisan 1. 

Makkelijk om dan door tellen naar nisan 15.(eerste dag Feest ongezuurde broden). 

Ná 359 n.C. wachtte men op de 1ste volle maan na de equinox, en dat was dan 

tevens de 15de nisan; het Joodse Pesach. Je ziet zo dat enige tijd voor 359 n.C. 

de joden schijnbaar gestopt waren met het slachten van hun lam voor Pesach 

naar de instructies in Exodus 12 vs 3 en 6: Spreek tot heel de gemeenschap van 

Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie 

nemen, een lam per gezin. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van 

deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het 

vallen van de avond. 

Het was cruciaal om te weten wanneer de 10de en de 14de dag waren. Daarvoor 

was het weer nodig dat je wist wanneer de 1ste dag geteld moest worden. Na 359 

n.C. aten de meeste Joden geen Pesach Lam meer met Pesach. Het was dus niet 

meer van belang om te weten wanneer de 10de en de 14de dag geteld moesten 

worden. Er was alleen nog interesse in de 15de dag en die viel altijd op de volle 

maan. Mogelijk is Hillel ook degene geweest die uiteindelijk de sabbatdag 

gesynchroniseerd heeft met de Romeinse dag saturnalia zei ik hiervoor al.  

Meer hierover in paragraaf 4.8!  

Ook het Christendom gebruikt de Babylonische maankalender om de Paasdatum 

te berekenen. Voor 359 n.C. werd Pasen gezet op de 1ste zondag na de volle 

maan, na de eerst zichtbare nieuwe maan, na de voorjaars equinox. Uitzondering 

was als de volle maan op een zondag viel; dan werd Pasen een week uitgesteld. 

Na 359 n.C. werd Pasen gesteld op de 1ste zondag na de volle maan, na de 

voorjaarsequinox. Wederom uitgezonderd als de volle maan op een zondag valt; 

dan wordt Pasen nog steeds een week uitgesteld. De reden voor die uitzondering 

was het feit dat de joden dan hun Pesach hadden en de christenen (RK kerk) 

wouden hun Pasen niet op de zelfde dag vieren als de Joden hun Pesach. Zou 

JHWH dit allemaal zo bedoeld hebben? Wilt u nog steeds vasthouden aan de 

Joodse maankalender? 
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 Voor mij liever deze nissan, dan nisan.. 

3.24 Jaren> tekufah     

Even op herhaling: Als de aarde het dichts bij de zon staat , gedurende de 

rondgang van de aarde om de zon, en de zon dus pal op de aarde schijnt, zijn 

dag en nacht even lang. Dit astronomische moment heet de Equinox (of 

voorjaars-(dag-en-nacht)evening; in het Engels: equel night. De zichtbare 

Equinox is overal ter wereld gelijk en heel constant, namelijk altijd omstreeks 20 

of 21 maart en 22 of 23 september volgens de Gregoriaanse kalender. Dat dagje 

verschil ligt niet aan de equinox maar aan de Gregoriaanse kalender die 

schrikkeld! Het samenspel van de hemellichamen is de “kosmische klok” van 

JHWH die constant is, tenzij JHWH zelf een verstoring daarin toelaat. Zonder 

gebruik te hoeven maken van de Gregoriaanse kalender zijn deze 2 punten te 

meten en dat is maar goed ook want als er in de eindtijd apocalyptische 

gebeurtenissen gaan plaats vinden dan heb je niet veel meer aan de 

Gregoriaanse kalender voor een juiste tijdsoriëntatie. Overigens ervaren we de 

omgang van de aarde om de zon als andersom en spreken we er ook zo over; 

naar onze perceptie draait de zon om de aarde.. iets meer hierover beschrijf ik in 

paragraaf 3.26 

Nu is het zo dat ik geloof dat de rondgang van de aarde om de zon in het Woord 

omschreven wordt met het Hebreeuwse woord H8622 tekufah(van de stam H5362) 

de rondgang/ het circuit van de zon/ zijn omgang voltooien/ omgang van tijd en 

ruimte/ omloop/ de ronde doen/ omcirkelen/ en afronden. 

Deze rondgang definieer ik nogmaals, in weer iets andere woorden als: De 

astronomisch exact bepaalde baan van de aarde om de zon met de 2 exact 

bepaalde astronomische momenten waarop dag en nacht even lang zijn als de 

zon de equator passeert, 2 keer per jaar met effect op de seizoenen van zomer 

en winter.  

Zo, dat is een mond vol! Deze definitie overdenkend is het niet toevallig dat de 

Bijbelse feesten sterk gekoppeld zijn aan de landbouw. De hele schepping 

reageert op het effect van het passeren van deze 2 tijdsmomenten elk jaar. Ik 

sprak daar al over bij uitleg over de gerst in het Abib stadium, paragraaf 3.22.  

De Torah geeft aan dat het Bijbelse jaar vanaf de exodus uit Egypte moet 

beginnen rond de tijd die wij als voorjaars-equinox, of lentepunt, aanduiden 

(Exodus 12:2; 23:16;34:22). Het begin van het jaar wordt dan ook in verband 

gebracht met de eerstelingen oogst van de gerst. Deze teksten verwijzen 

vervolgens in een adem door naar de najaarsfeesten rond de najaars equinox en 

leggen verband met de inzameling van de nazomer-oogst. Denk bij de tekufah 

dus aan de rondgang van de aarde om de zon, opgedeeld in 4 seizoenen.  
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Zo zijn dus 4 tekufah’s te benoemen:  

de 1ste tekufah  (voorjaarsequinox) start de telling naar Pesach en de zon 

verschijnt hierbij in het sterrenbeeld vissen. Die 2 los liggende vissen staan voor 

de twee van elkaar gescheiden huizen van Israël in de ballingschap.  

   
Zie dat de 2 vissen gebonden zijn om de start en los van elkaar liggen op de afbeelding; 

De symboliek is frappant! 

De 2de tekufah is bij de zomer-zonnewende. De zon verschijnt hierbij in het 

sterrenbeeld tweeling. Dit sterrenbeeld staat juist symbool voor de 2 verloste 

huizen van Israël. Wederom klopt de symboliek perfect. 

 De 2 huizen herenigd in close harmony; zo ver is het 

nog niet helaas! 

De 3de tekufah (najaarsequinox) start bij de dag van de Bazuinen. De zon 

verschijnt hierbij in het sterrenbeeld maagd, (in het Hebreeuws: bethulah) symbool 
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voor het zaad van Abraham, de lijn van David, de maagd Mirjam die de Messias 
geboren deed worden en Israël, de bruid van de Messias. 

 

  sterrenbeeld Maagd (Bruid van de Messias)                                                  

 

De 4de tekufah start bij de winterzonnewende. De zon verschijnt hierbij in het 

sterrenbeeld Sagittarius.(boogschutter). Dit sterrenbeeld staat symbool voor “de 
veroveraar”met 2 naturen: de lijdende- en de overwinnende Messias (Jesaja 
49:6-10). 

 sterrenbeeld Boogschutter (veroveraar met 2 naturen) 

 

Ook hierin zien we weer dat de Moadiem gelinkt zijn aan de zon en de sterren. 
Je bent dat kwijt bij een kalender met 13 maanden! 

 

Interessante vraag qua symboliek is door welk sterrenbeeld de zon in een maand 

tijd heen wandelt in de maand aviv? Ongeveer 2000 jaar geleden stond de zon 

vanaf ongeveer 21 maart in het sterrenbeeld Ram, maar door “de precessie van 

de equinoxen” schuift het lentepunt 30 graden per 2148 jaar op, waardoor de 

zon nu in het sterrenbeeld Vissen staat.  

“Binnenkort” zal dat het sterrenbeeld Waterman zijn, en dat is dan de aanvang 

van het tijdperk van de Waterman (the Age of Aquarius, hoog in het vaandel bij de 

new-age beweging). 

Wanneer dat precies zal plaatsvinden is niet te zeggen. Immers: de dierenriem is 

keurig verdeeld in 12 partjes van elk precies 30 graden lengte, maar de 

werkelijke sterrenbeelden lopen in elkaar over. Er zijn geen 'lijntjes' in de hemel 

aangebracht wanneer het ene beeld begint en het andere ophoudt, waardoor het 

precieze moment waarop 30 graden Waterman het lentepunt wordt niet kan 

worden vastgesteld.  

In deze precessie van de equinoxen zie je ook weer de prachtige symboliek van 

de sterrenhemel terug want de equinox stond ten tijde van de 1ste komst van de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/21_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie#Precessie_van_de_equinoxen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie#Precessie_van_de_equinoxen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_%28sterrenbeeld%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterman_%28sterrenbeeld%29
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Messias dus in het teken van het sterrenbeeld ram, wat uiteraard staat voor het 

lam dat geslacht is, toebereid voor de overwinning.  

Daarna en waarschijnlijk nu ten einde lopend, staat de equinox in het teken van 

sterrenbeeld vissen. Het sterrenbeeld vissen staat volgens Bulinger voor de 

vrijgekochten, hoewel gebonden, toch gezegend.  

En in het komende vrederijk, zal de equinox in het teken van waterman staat 

(aquarius). Waterman staat voor Het levende water van zegening uitgegoten 

voor de vrijgekochten.  

Zie je de voortgaande symboliek van het heilsplan in de sterren? Op basis van 
deze symboliek geloof ik absoluut dat we nog in het tijdperk vissen zitten (de 2 

huizen van Israël moeten hun herstel vinden en dat is gaande) En zullen we pas de 
volle zegen van Waterman ervaren in het Messiaanse vrederijk. 

Nog een opmerking m.b.t. het tijdperk vissen waar we nog inzitten: hier spreekt 

het  verhaal van de 5 broden & 2 vissen.. 5 staat voor genade en voor Torah.. en 
dat voor de 2 huizen van Israël. 

Het woord Tequfah zien we voor het eerst in Exodus 34:22 Ook moet u voor uzelf 

het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en 
ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling.  

 

Het wekenfeest (Sjavoeot) wordt gevierd rondom de tarwe oogst en die vind 
plaats in het voorjaar.  

 Wekenfeest                                 Loofhuttenfeest 
 

Het feest van de inzameling (Sukkot of Loofhuttenfeest), het laatste opgaans 

feest, vind vervolgens plaats bij de jaarwisseling, later in de seizoenen. We 

kunnen hieruit  opmaken dat het loofhuttenfeest “in de buurt van” de najaars 

equinox gevierd moet worden.    

Vervolgens lezen we over de tekufah in 2 Kronieken 24:23 Daarom gebeurde het 

bij de wisseling van het jaar, dat het leger van Syrië tegen hem optrok, en zij drongen 
Juda en Jeruzalem binnen en richtten onder het volk alle leiders van het volk te gronde.  
 

Uit deze tekst kun je opmaken dat het om de tekufah in het voorjaar gaat. Een 
soortgelijke uitdrukking in dit verband vinden we in 1 Koningen 20:26 Het 

gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar dat Benhadad de Syriërs monsterde.  

  

Ook hier vinden we het woord tekufah. Het maakt duidelijk dat de koningen er in 

het voorjaar op uittrokken om oorlog te voeren omdat in de winter de wegen 
moeilijk begaanbaar waren.    

 
Dan vinden we het woord tekufah in Psalm 19:7 Aan het ene einde van de hemel 

is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn 
zonnegloed.  

Wéér lezen we over de tekufah in relatie tot de zon. 
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In 1 Samuel 1:20 vinden we voor de laatste maal het woord Tekufah.  

Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem 

Samuël, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan JHWH gevraagd.’ 
 

De betekenis van tekufah is hier wat onduidelijk.. je zou kunnen denken  aan “de 

rondgang van een zwangerschap van 9 maanden”.  Ik houd het er echter op dat 

het woord tekufah een verzamelwoord is voor de 2 equinox momenten en de 2 

zonnewendes zoals tot nu toe uiteen gezet, en waar in andere talen verschillende 

benamingen voor zijn. Wellicht dat de geboorte van Samuel samen viel met de 

equinox in het voorjaar. Dan zou het opgangsfeest, waar Elkana jaarlijks naar 

toe ging mogelijk Sjavoeot zijn geweest.. Tel je 9 maanden door, dan zit je rond 

de voorjaars equinox.  

Volgens de vaste Hebreeuwse kalender van Hillel vind het Loofhuttenfeest altijd 

op- of na die tijd van het jaar plaats. Ook al is het begin van het feest soms een 
paar dagen voor het herfstpunt, toch valt de tweede helft van het Loofhutten 

feest altijd na het herfstpunt - zodat aan het Bijbelse vereiste in Exodus 23:16 
en 34:22 wordt voldaan. Het Loofhuttenfeest mag nooit eindigen voor de 
najaarsequinox (tekufah Tisjri), die op het noordelijk halfrond gewoonlijk op 23 

september valt. Dit feest mag nooit in z'n geheel in de zomer vallen! 
De kalender bepalers van het oude Israël verstonden dus wel het circulaire 

patroon van de hemellichamen en hoe ze door JHWH verbonden waren aan de 

jaarlijkse aanbiddings-cyclus. Ze begrepen ook het heilsplan dat over een jaar 

van 12 maanden verteld werd door de 12 sterrenbeelden van de Mazaroth. Ook 

de 12 stammen van Israël zijn er mee verbonden en ook het leven, de dood en 

de opstanding van de Messias worden symbolisch verkondigd. Tenslotte is dit 

alles ook nog verbonden is met de agrarische seizoenen en daarmee afhankelijk 

is van de equinox. En toch liet men zich beïnvloeden door Babylon met een 

alternatieve maankalender en bedacht men kunstgrepen om de zaak kloppend te 

maken. Zouden wij een haar beter geweest zijn als we in die tijd leefden? JHWH 

heeft het op z’n minst toegelaten, maar NU is de tijd van herstel aangebroken 

want de Messias nadert! Lees maar verder.. 

3.25 Sabbatsjaren en Jubeljaren   

Bij de bespreking van de week zagen we al dat dit een Bijbels concept is met 
bijzondere nadruk op het getal zeven. De 7 is het getal van de volheid en staat 
ook voor de sabbat. Dit werkt door in de jaren. Na 6 gewone jaren heet het 7de 

jaar een sabbatsjaar. En 7 van deze cyclussen, (dus 7×7=49 jaren) luidt 

vervolgens het 50ste jaar in: het Jubeljaar. (Let op:mocht je zelf aan het rekenen 

slaan, besef dan dat het Jubel jaar tevens het 1ste jaar is van een nieuwe sabbatsjaren 

cyclus!). 
Van 7 dagen naar 7 jaren gaat het zelfs nog verder: 7 eeuwen! Velen geloven 
met mij dat het heilsplan voor deze aarde 7000 jaar omvat en dat we nu aardig 
in de buurt komen van het 6000ste jaar. Dit ligt symbolisch verborgen in teksten 

als 2 Petrus 3:8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij JHWH 

is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.  
Sta er ook eens bij stil dat Jesjoea’s bediening nu ruim 2000 jaar geleden heeft 
plaats gevonden. Je zou dus kunnen zeggen: 2 dagen. Dat past weer heel 
wonderlijk bij de profetie in Hosea 6:1 en 2 Kom, laten wij terugkeren naar JHWH, 
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want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons 

verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen 

opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.  

Na de wederkomst van de Messias bij de overgang van de 6de naar de 7de dag 

(aan het eind van de 2 dagen ~ 2 eeuwen) zal satan 1000 jaar gebonden worden 
volgens Openbaring 20:1-3 en Jesjoea de Messias 1000 jaar (~derde dag, 
tevens 7de dag) regeren. Dat betekent min of meer 1000 jaar sabbat! Combineer 

dat idee van 6000 jaar brokkenmakerij door de mensheid vervolgens eens met 
Gods woorden vlak voor de zondvloed in Genesis 6:3 Toen zei JHWH: Mijn Geest 

zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 

honderdtwintig jaar zijn. 

We weten dat na deze uitspraak en de zondvloed toch nog vele Bijbelse figuren 

honderden jaren oud werden. Dus 120 jaar (shaneh) slaat mogelijk op 120 
jubeljaren.. dat is steeds het 50ste jaar. 120 x 50 maakt.. 6000 jaar! Deze som 
gaat echter niet geheel op omdat het 50ste jaar tevens het 1ste jaar is van de 

volgende sabbatsjaren cyclus. Joseph F. Dumond stelt dat het 120ste  Jubeljaar 
pas zal plaats vinden in het jaar 2045. Winand Breuer gelooft dat het laatste 

Jubeljaar is aangevangen op grote verzoendag 2016. Verdere verdieping op dit 
thema valt bijten het bereik van deze studie op dit moment. De tijd zal het leren 
wie er gelijk heeft want er zijn nog veel meer uitleggingen op dit thema. 

Genoeg reden in iedergeval om wakker en waakzaam te zijn want hoe dan ook, 
we leven in bijzondere tijden en alles lijkt steeds sneller te gaan!  

 
Een laatste opmerking mbt de sabbats en Jubeljaren wil ik u echter niet 

onthouden: Elk jaar heeft 52 sabbatten voor de mens. In Leviticus 25:1-13 stelt 
JHWH echter dat het land óók rust moet krijgen. Dat moet ingevuld worden met 
sabbatsjaren en jubeljaren waarop het land niet bewerkt mag worden. In 2 

Kronieken 36:19-21 kun je lezen dat vanwege het niet in acht nemen van dit 
gebod deze rustperiode voor het land alsnog ingehaald moest worden. Maar is 

iets bijzonders: 52 (sabbatten) x 6 (sabbatsjaren) is 312 dagen. Tel je daar de 
52 sabbatten van het jubeljaar bij op dan kom je op 364 dagen. Voor mij zit hier 
weer een bevestiging in dat een Bijbels jaar oorspronkelijk echt 364 dagen heeft 

gehad en niet 365,22 De kalenderinformatie uit de Qumran rollen bevestigen dat 
in iedergeval. 

 
Nog wat informatie over de baan van de aarde om de zon in relatie tot het jaar. 
Deels herhaling, maar aangevuld met nieuwe gegevens 

3.26 Apocalyptische gebeurtenissen 

We zeggen dan wel dat “de zon opkomt”, maar in werkelijkheid is de zon het 

middelpunt en is het juist de aarde die zich in het licht draait van de zon.. Dat de 

draaiing van de aarde dusdanig is dat de zon opkomt in het oosten is misschien 

niet altijd zo geweest! Er zijn oude geschriften en opgravingen waaruit op te 

maken valt dat er een tijd is geweest dat de zon in het westen opkwam.  

Lees eens Jesaja 24:1-23; met name vers 1 en vers 17-23 spreken over 

nauwelijks te bevatten apocalyptische gebeurtenissen die de aarde zullen treffen. 

Vers 20: hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer 

slingeren  als een nachthutje… 
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Het kan wel eens waar zijn dat in een bepaalde tijd voor Exodus 12 de zon in het 

westen op kwam en in het oosten onder ging en dat de aarde mogelijk helemaal 

op z’n kop is gedraait. Vele Griekse-, Egyptische-, Joodse-(talmoed) en andere 

geschriften spreken hier tenminste over of er zijn afbeeldingen gevonden waar 

dit uit op te maken valt. Gill Brousard heeft een filmpje gemaakt over de Nebra 

disk, gevonden bij opgravingen bij een zeer oud zonne-obeservatorium waaruit 

op te maken valt dat de aardas mogelijk veranderd is omstreeks 1800 voor 

Christus, dat is ten tijde van de 7 droge jaren in de geschiedenis van Jozef in 

Egypte!  

https://www.youtube.com/watch?v=ZlNMdLuUbAg&index=8&list=PLp79wLlx8oyi

51MFg87kt7fdrGnWrlYvE 

    
de Nebra disk 

In oude geschriften uit diverse culturen naast de Bijbel lees je zelfs over “de 5 

dagen” waar men geen raad mee wist! Een boek wat hier uitgebreid op in gaat, 

tevens mijn informatie bron, is “worlds in collision” van Immanuel Velikovsky.   

Een verandering van de omlooptijd van de aarde om de zon kan alleen gebeurd 

zijn ten gevolge van bijna onvoorstelbare apocalyptische gebeurtenissen. Denk 

daarbij aan de zondvloed en de uittocht uit Egypte. De Bijbel geeft daar op veel 

plaatsen getuigenis van.  

De vraag is volgens deze schrijver niet of, maar alleen wanneer het herstel van 

alle dingen, ook het jaar weer terug naar 364 (of 360 dagen- zie paragraaf 3.29!), 

zal gaan plaats vinden waar Handelingen 3 :19-23 over spreekt. Want deze 

teksten spreken deels over het verleden maar zijn ook profetisch! Psalm 114:1-

8, Psalm 46:7,  Psalm 97:3-5, Psalm 104:32, Psalm 18:8-15, Richteren 

5:4-5, Habakuk 3:3-15 en Jesaja 64:1-4 blikken terug op deze tijd en vragen 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlNMdLuUbAg&index=8&list=PLp79wLlx8oyi51MFg87kt7fdrGnWrlYvE
https://www.youtube.com/watch?v=ZlNMdLuUbAg&index=8&list=PLp79wLlx8oyi51MFg87kt7fdrGnWrlYvE
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om herhaling!.. Ook Jozua 10:11, Jesaja 24:1-20 en 23 kijken terug en 

vooruit naar een toekomstig oordeel!  

In oude Joodse midrash vertellingen wordt ook bij herhaling verteld dat de zon 4 

maal uit zijn baan is geweest tussen de dag van de Exodus en de wetgeving op 

de Sinai.  

In deel 1 noemde ik al even de Messiaanse astronoom Gill Brousard. In zijn 

studiemateriaal spreekt hij over planeet 7x. 7x omdat dit zo genaamde 

hemellichaam 7x zo groot is als de aarde en eens in de ongeveer 350 jaar langs 

de aarde scheert, een bocht maakt en dan na 150 dagen opnieuw langs de aarde 

scheert. Hij gaat er vanuit dat dit hemellichaam ook gepasseerd is langs de 

aarde tijdens de kruisiging van Jesjoea. Er was immers 3 uur dikke duisternis 

volgens Mattheüs 27:45 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot 

het negende uur toe.   

Onze hemelse Vader doet doorgaans bijzondere dingen met gebruikmaking van 

de schepping/natuurkrachten die HIJ reeds geschapen heeft en die de wereld 

beïnvloeden. Wat anders kan 3 uur dikke duisternis veroorzaken dan een 

immens hemellichaam dat tussen de aarde en de zon schuift? Als de maan dat 

zou doen zou de licht afname slechts beperkt zijn en slechts gedurende enkele 

minuten. (zie afbeelding in de volgende paragraaf).  

3.27 Kalenderstart switch 

Met dit gegeven in gedachte ga je al heel anders Exodus 12 vers 1 en 2 lezen: 

JHWH zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de 

maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. 

Als het werkelijk zo is gegaan dat de gangbare orde vanaf de schepping geheel 

verstoord is ten tijde van de uittocht uit Egypte, de aardas van de aarde 

verschoven is en de omlooptijd van de aarde om de zon langer is geworden, dan  

heeft dat mogelijk een rol gespeeld bij de beslissing van JHWH om een Kalender 

herziening in te voeren want de jaartelling werd door JHWH verplaats van de 

herfst- naar de voorjaars-equinox.  

 

Hoe weten we dat de Bijbelse kalender aanvankelijk bij de najaars-equinox 

begon? (zie ook paragraaf 3.17, 3.19 en 3.24) We zien dit terug in het feit dat de 

Joodse traditie nog steeds het burgerlijk jaar laat beginnen tijdens de najaars 

feesten. Mogelijk kunnen we het ook interpreteren uit Genesis 1:13 waar op de 

3de dag over de bomen met vruchten wordt gesproken (passend bij de nazomer 

feesten) en op de 4de dag de 2 lichten worden geschapen ter bepaling van het 

jaar. Ook Exodus 23:16 geeft een duidelijke aanwijzing; want waar Exodus 12 

zegt dat het jaar in de maand aviv begint wordt in deze tekst gesteld dat het 

einde van het jaar bij de oogst in de nazomer is.. maar dat is slechts een half 

jaar verder! Ook het Feest van de oogst, (sjavoeot-einde voorjaarsfeesten) van de eerste 

vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. (tarwe) En het Feest van de 

inzameling,(LHF)  aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld 

ingezameld hebt. 
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Hoe weten we dat in Exodus 12:1 de feestkalender moet beginnen in een maand 

in het voorjaar?  

 Iets verderop, in Exodus 13: 4 wordt de naam van deze eerste maand 

genoemd: Aviv! Bijna dagelijks komt de Israëlische stad Tel-Aviv in het 

nieuws, dus de naam Aviv zal u zeker wel bekend zijn. En weet u wat Tel-

Aviv betekent? Lente-heuvel! Een Tel is een heuvel en Aviv betekent lente. 

Wij weten nu de betekenis van de naam die de eerste maand op de 

Bijbelse kalender draagt en daaruit kunnen wij concluderen dat die in het 

voorjaar moet zijn. 

 We kunnen het ook weten vanwege de Gerst die in het voorjaar rijpt en in 

het zogenaamde aviv-stadium moet komen. Het is echter een misvatting 

om het rijpheid-stadium van de gerst te betrekken; nergens staat een 

gebod daarvoor in de Torah en de rijpheid van de gerst is het gevolg van 

het lengen van de dagen rondom de equinox. Zie paragraaf 3.22   

 Overigens is dit ook te herleiding via het de chronologische geschiedenis 

van de uittocht uit Egypte en de tocht daarop volgend door de woestijn. 

Het Bijbelse jaar begint nu dus in iedergeval in het voorjaar wanneer de natuur 
fris groen begint te worden, een nieuw begin! Het is dus geen toeval dat zowel 

de uittocht uit de slavernij in Egypte alsook het offer van Jesjoea allebei plaats 
vonden in deze eerste maand Aviv, want allebei brachten een nieuw begin, net 

zoals de lente een nieuw begin inluidt in de natuur. Pesach staat dan ook stil bij 
beide gebeurtenissen: de 1ste Exodus en Jesjoea’s offer. Door het jaarbegin naar 
het voorjaar te verplaatsen lijkt JHWH ons opnieuw aan te zetten tot 

verwachtingsvol tellen. Namelijk van Pesach, als 1ste maand, naar de 7de maand 
van verlossing door de wederkomst van de Messias! Tellen, tellen..ook al zo’n 

belangrijk aspect mbt al de feesten..   
Deze gewijzigde kalenderaanvang in Exodus 12 zal mogelijk weer teruggedraaid 

worden naar de oorspronkelijke 7de maand als de Messias terug is gekomen en 

alles weer hersteld is naar de “Eden” uitgangspositie. Handelingen 3:19-23 

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden 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 God gesproken heeft bij monde van al 

Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: 

JHWH, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem 

moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet 

geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. 

Zowel de apocalyptische rampen als het terug verwisselen van de aanvang van 

het Bijbels jaar van de voorjaars- naar de najaars-equinox, mogen we ook 

verwachten op basis van het principe dat de Torah profetisch is voor de eindtijd. 

“het einde wordt vanuit het begin verklaart”. Dat geldt in ruime zin maar wordt 

voor de her-verzameling in de eindtijd zelf expliciet genoemd in Jesaja 11:11-

13 En het zal op die dag gebeuren dat JHWH opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand de rest 

van Zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn in… 
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apocalyptische gebeurtenissen in de eindtijd.. 

Jesjoea, die niets anders deed dan de Torah en de profeten citeren en verder 

openbaren (en niet afschaffen) zegt in Lucas 21:25,26 En er zullen tekenen zijn in zon, 

maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het 

bulderen van zee en golven.  En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van 

de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen 

worden. 

Tekenen in de zon en maan zijn natuurlijk de “oats” waar we over lezen in 

Genesis 1:14 (mits goed mee vertaald.) Je moet dan denken aan zons- en 

maansverduisteringen. Tekenen in de sterren vinden we terug in diverse 

constellaties gecombineert met de Hebreeuwse naambetekenis van de 

betreffende sterren.  

Een voor de hand liggende vraag, al eerder gesteld, zou kunnen zijn: maar als de 

scheppingskalender verstoord is door een veranderde aardas en een langere 

omlooptijd, kunnen we dan nog wel de feesten berekenen die de Torah ons 

opdraagt te gedenken?   

Ik kan me niet voorstellen dat JHWH ons iets zou vragen wat we niet kunnen 

doen dus moet er een manier zijn om nog steeds de Moadiem te berekenen. Aan 

de argumenten, genoemd in paragraaf 3.17 zijn er nog een paar toe te voegen. 

 

3.28 Jaarbegrip   

Want een belangrijke sleutel voor de oplossing van deze vraag ligt ook in de 

betekenis van het begrip jaar. Wat is een Jaar? 365 dagen? Dat kan, maar het 

kan ook anders want de werkelijke definitie van een jaar is verbonden aan de 

omlooptijd van de aarde om de zon. Het Hebreeuwse woord voor jaar is Sjaneh 

H8141 wat staat voor tijdsindeling, tijdsmaat. Het komt van de primitieve wortel  

H8138 Shanah wat betekend: herhalen, opnieuw doen, vouwen in de zin van 

dupliceren, verdubbelen. Nadat de aarde 180 graden door het sterrenbeeld Aries 

wandelt en uitkomt bij Libra, beschrijft het woord Shanah dan niet de equinox 

die het keerpunt vormt waarna de aarde de 360 graden vol maakt van Libra naar 

Aries terug? 
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Het bijzondere is, en dat is de voorziening van JHWH geloof ik, die voorzag/ 

bedacht dat de kalenderomlooptijd zou gaan variëren, dat de voor en najaars-

feesten los staan van de omlooptijd van de aarde! De Moadiem moeten namelijk 

geteld worden vanuit 2 vaste punten; het begin van de 1ste maand en het begin 

van de 7de maand. Of de omloop tijd nou 365, 360 of 1000 dagen zou zijn.. Laten 

we weer even kijken naar een plaatje van de baan van de aarde om de zon: 

 

 

Hoe ruim of krap de ellips ook is, er zijn altijd 2 momenten dat de aarde 

helemaal in lijn staat met de aarde en die momenten zijn op aarde precies te 

meten en te weten voor iedereen die er in onderwezen is. 

Volgens Strong is het woord “Shaneh” nr 8141 dominerend vertaald als “jaar”, 

en werd gebruikt om een omloop van tijd aan te duiden; dat is een rondgang van 

de aarde om de zon. Dit woord werd niet gebuikt om 12 omlopen (of 13) van de 

maan om de aarde aan te duiden.  

Ook werd dit woord niet gebruikt om een aantal dagen aan te duiden (365).  

Klein testje of u het door hebt: Welke aanduidingen beschrijven het beste aan 

jaar?  a/ 88 dagen  b/365dgn c/687 dgn  d/a t/m c juist  e/geen van allen 

juist 

Het juiste antwoord is d! Waarom? Mercury maakt in 88 dagen een omloop om 

de zon. De aarde doet het zelfde in 365 dagen op dit moment en Mars doet er 

687 dagen over om een rondgang te maken om de zon. Dus een jaar is.. een 

variabele tijdsperiode, afhankelijk van het feit over welke planeet je het hebt die 

om de zon draait.  

Je kunt een jaar niet definiëren als een aantal dagen, ook al zijn er een aantal 

dagen in een jaar. Net zoals je een jaar niet kunt definiëren als een aantal uren, 

minuten en seconden, ook al zitten die ook in een jaar vervat.  

3.29 Profetisch jaar: 360 dagen of graden?  

We hebben het gehad over het huidige jaar van 365,25 dagen en hoe bij de 

schepping het jaar mogelijk 364 dagen lang was. De Bijbel spreekt echter ook 

nog over een “profetisch jaar” dat 360 dagen telt! Waar komt dat vandaan en 

wat heeft dat te betekenen? 
We lezen in Daniël 7: 25 de beruchte profetie: 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.  
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Dit lijkt verbonden met Openbaring 11:2,3 Maar laat de buitenste voorhof van de 
tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad 
vertrappen, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in 
rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren 
 

En Openbaring 13:5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te 
spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.  
 

Als je de 1260 profetische dagen uit Openbaring deelt door 30 (volgens de 30 

dagen norm uit Genesis waar 150 dagen = 5 maanden) dan kom je op de eveneens 

vermelde 42 maanden uit! Dat is weer te verbinden met de tijd, tijden en halve 

tijd uit Daniël omdat 12 maanden (tijd) en nog eens 2x 12 maanden =24 (tijden) 

tesamen 36 maanden vormen, dat is 3 jaar. Tel daar nog eens 6 maanden bij op 

(halve tijd) en je hebt 42 maanden! Dus het profetisch jaar moet wel 360 dagen 

zijn, namelijk 12 x 30 dagen..  

Het is inderdaad wereldwijd geaccepteerd onder Christenen dat een “profetisch 

jaar” of “een Bijbels jaar”, 360 dagen heeft. Zelfs de meeste aanhangers van de 

maankalender zullen dit bevestigen ondanks het feit dat de maankalender 345 

dagen heeft bij 12 maanden van 29/30 dagen of 384 dagen bij 13 maanden.  

 

Zou er een tijd zijn geweest dat een jaar vroeger ook werkelijk die tijdspanne 

omvatte? Dus geen 365,22, ook geen 364, maar 360 dagen? Oude geschriften 

vermelden immers “de 5 verloren dagen”! 

Sommigen proberen het raadsel op te lossen met de theorie dat het Bijbelse jaar 

van oorsprong 12 maanden van 30 dagen heeft omvat, 360 in totaal, en dat de 

Israëlieten er 5 dagen aan toevoegden om het zonnejaar compleet te maken. 

Dat lijkt me niet naar de kalender-orde van JHWH, want 360 is niet deelbaar op 

7 dus het weekconcept met de sabbat is niet kloppend te krijgen in een jaar. 

Raadpleeg echter een goede Encyclopedie, of gebruik Google en je leert dat dit 

zo gehanteerd werd in het oude Egypte omstreeks 4000 v.C.! Egypte hanteerde 

als enige beschaving de zon-kalender waar de andere volken veelal van de maan 

uitgingen. De Egyptenaren hebben ook de zonnewijzer uitgevonden. Het uitgaan 

van 12 keer 30 komt dus uit Egypte, en niet van de God van Israël. De 

Egyptenaren voegden aan het eind van hun jaar 5 dagen toe als schrikkeldagen 

om weer in lijn te komen met een jaar van 365 dagen om zo te voorkomen dat 

hun feestendoor de seizoenen heen zouden gaan wandelen. Met deze context 

informatie komt Exodus 12:1,2 in een bijzonder licht te staan: JHWH zei tegen Mozes 
en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor 
u de eerste zijn van de maanden van het jaar. 

Het Egyptische kalenderjaar begon namelijk op 23 juli als de ster Sirius in zicht 

kwam aan de sterrenhemel. Het volk Israël wist na 400 jaar niet beter dan de 

Egyptische kalender en daarom krijgen ze instructie hoe de Bijbelse kalender 

berekend moet worden. Reken je vanaf 23 juli 5 dagen terug en dan 3 maanden 

van 30 dagen en 1 maand van 31 dagen (zonnewende langste dag in juni dan 

kom je zo ongeveer op de voorjaarsequinox uit! 

Een jaar van 360 dagen.. zo komen we naar ik aanneem ook aan de cirkel van 

360 graden. 12x 30 is immers 360.  
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 360 graden.. Ooit een cirkel gezien van 365 graden?   

Die cirkel.. dat brengt me misschien wel bij de beste oplossing voor het 

vraagstuk van een jaar van 360 dagen, niet naar Egyptisch maar naar Bijbels 

perspectief:  

Dat het profetische jaar begrepen moet worden als 360 graden, die op een 

ruimere tijdschaal dan de tijdsschaal van 360 dagen toepasbaar is!  

 

Want worden veel profetieën in de Bijbel niet diverse keren opnieuw vervuld?!  

JHWH wil er misschien alleen maar bepaalde afgebakende tijdsperiodes mee 

aanduiden: tijd, tijden en halve tijd..! In het Hebreeuws is de betekenis van 

het woord Yom H3117 immers niet alleen dag, maar ook tijd, jaar, werkdag, 

reisdag, dagen, levensduur, periode, jaar!  

En hé..het wordt nog veel mooier:  

 Wist u dat in de astronomische calculaties, 30 graden “een teken” worden 

genoemd? Zo zijn er 12 tekens van 30 graden, niet alleen in een letterlijke 

cirkel, maar ook in de Zodiac (of Mazzaroth vlgs het boek Job) met de 12 

prominente sterrenbeelden die aan de hemel zich in een cirkel rondom de 

aarde bevinden. Tezamen 360 graden. 

 Neem daarbij het gegeven dat de zon in 12 maanden tijd door die 12 

tekens in de Zodiac heen wandelt, waarbij de zon als het ware elke maand 

als een enorme zaklamp stilstaat bij een aspect van het 7000 jarig 

heilsplan van JHWH wat verborgen ligt in de symboliek van al die 12 

prominente sterrenbeelden. 

De aarde maakt dus op dit moment een omcirkeling om de zon en doorloopt 

daarmee in een jaar van 365.2422 dagen een cirkel van 360 graden.  

Vanuit een ander perspectief kun je zeggen dat de zon in dat zelfde jaar dus door 

de 12 sterrenbeelden wandelt, die zich om de aarde bevinden en beschrijft zo 

ook een cirkel van 360 graden. 

Deze bewegingen in cirkels van 360 graden vinden dus plaats op een ruimere 

tijdschaal; ruim 5 dagen extra.. 

Die cirkels… maak er een werkwoord van en je hebt: omtrekken, omringen, een 

cirkel beschrijven, een cirkel maken.  In het Hebreeuws is dat het woord H2328- 

chuwg. Het komt van het werkwoord chagag H2287 wat staat voor: een feestdag 

houden, een pelgrimstocht houden en dansen (2282 = chag = feest).  

Is dat niet mooi! Het onderstreept maar weer hoe centraal de gezette tijden 

staan in het Universum.  De feesten die het heilsplan vertolken tussen de 
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schepper JHWH en de mensheid, in de circulaire bewegingspatronen in ons 

zonnestelsel. Voeg er een 13de maand aan toe en er klopt niks meer van. 

Even samenvattend:  

Een profetische maand bestaat uit 30 dagen. (we kwamen daar overigens ook al op uit 

via de 42 maanden-teksten uit Daniel en Openbaring). Vermenigvuldigd je 30 dagen met 

de 12 omschreven maanden van een Bijbels jaar dan bestaat een profetisch jaar uit 360 

dagen.  

Deze onderstreepte  tijdeenheden combinerend klinkt het heel logisch om te zeggen dat 

een Bijbels profetische maand altijd uit 30 graden bestaat maar niet altijd perse 

uit 30 dagen hoeft te bestaan, vanwege de optie van een ruimere tijdschaal. 

Dus bestrijken 30 graden, oftewel 1 teken per maand, de 12 tekens van de Zodiac. 

12x30 = 360 graden totaal, vormen een Bijbels jaar dat in dagen uitkomt op de ruimere 

tijdspanne van 365.2422 op dit moment. 

 

Dit is van maanden naar jaren gerekend, maar dat kan dus ook de andere kant 

op met die graden: van maanden naar dagen! Dan is 1 dag (yom) =1 graad 

Als we de gradentheorie accepteren in de profetische kalender, is deze ook 

bruikbaar in de huidige Gregoriaanse kalender. Want een jaar bestaat in deze 

kalender uit 365.2422 dagen, conform de fysieke realiteit, maar bestrijkt tevens 

360 graden, en 12 maanden van 30 graden. Misschien moeten we hier veel meer 

rekening mee houden om tot de juiste profetische duidingen te komen!  

Het totaal aantal dagen per maand was voor de Israëlieten mogelijk niet 

belangrijk. Het oude Israël keek naar de sterren en wist dan wat voor maand het 

was. Ze voegden geen 5 dagen toe aan het eind van het jaar, hadden niet het 

ene jaar 354 dagen in een jaar en het volgende jaar 384 dagen zoals in de 

maankalender.. ze keken naar de sterren, “het kleiner licht” en ze.. wisten! 

Ze wisten dan ook dat ze in de 1ste en in de 7de maand wel moesten tellen, 

namelijk de voor en de najaarsfeesten vanuit de 1ste dag die ze voor die 

maanden precies konden weten omdat die gemarkeerd werden door de equinox. 

Het woord Zodiac betekent “graden” of  “stappen” of “treden”. Stappen die het 

pad van de zon markeren langs de hemel, corresponderend met de 12 maanden. 

Zie eventueel ook de beschrijving en afbeelding in Deel 1 paragraaf 4.6 

Weer vanuit ons perspectief: De aarde draait om de zon heen in 12 maanden. 

Ten tijde van de voorjaarsequinox staat de zon in het teken Aries (leeuw) aan de 

hemel. Ten tijde van de najaarsequinox staat de zon in het teken Libra aan de 

hemel. Die wordt gesymboliseerd door een balansweegschaal! Precies op de helft 

van het jaar: 180 graden. Dit zijn slechts 2 voorbeelden. De maanden zijn echt 

onlosmakelijk verbonden met de sterrenbeelden. Er zit zo’n diepe symbolische 

symboliek in! 

Elke keer dat de aarde in een nieuw teken van de Mazzaroth (de Zodiac) komt, 

begint er een nieuwe maand. Er zijn echter slechts 12 stappen mogelijk en dan 

begint de symbolische cyclus opnieuw. Voor mij absoluut een reden dat we niet 

meer weg kunnen komen met een 13de maand in de Joodse kalender. 

 
3.30 Piramide van Gizeh    
Wist u dat de maten van de Piramide van Gizeh uitgewerkt zijn volgens het getal 

365,2422? De locatie van deze piramide en het zicht op de sterrenhemel via de 
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kijkgaten die er in zitten is overigens niet toevallig. Ze zien uit naar zeer 

betekenisvolle constellaties/ sterren.  

                                                                                              

 

   
 
Dit bouwwerk wordt mogelijk genoemd in Jesaja 19:19 Op die dag zal JHWH een 
altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor JHWH staan. 

Wie weet of dit monument nog een rol van betekenis gaat spelen in de 

eindtijd..?! En inderdaad.. kijkend naar het kaartje op de volgende bladzijde met 

de locatie van Gizeh kunnen historici bevestigen dat daar vroeger ook de grens 

liep van het oude Egypte. 
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Gizeh op de oude grens.. 

3.31 Henoch 365 jaar 

Tot slot.. De Bijbel vermeld dat Henoch 365 jaar werd in Genesis 5:23; dat dit 

zo expliciet vermeld wordt, is vast niet toevallig! Zou het een onderstreping 

inhouden van de autoriteit over de kalender-bepaling voor Henoch? 

Het boek Henoch is niet aan de canon van de Bijbel toegevoegd, maar het bevat 

wel heel veel kalenderinformatie over de zonnekalender.  

Prominente voorstanders van de zon-sterren kalendergeloven dat de Joodse raad die de 

canon heeft vast gesteld er om die reden belang bij had om dit boek er juist niet in te 

willen hebben omdat die zelfde raad voor de maankalender stond (en nog steeds).  

 

      

 

Hoofdstuk 4 Zadok autoriteit 

In het vorige hoofdstuk gaf ik aan nog wat dieper in te gaan op buiten Bijbelse 

bronnen, waaronder de Qumran rollen.  

Ik zei daar: Houdt nu even vast dat, als het werkelijk zo is dat de Zadok priesters de 

allerhoogste toegekende autoriteit hadden, en we weten dat Jesjoea de laatste, ultieme 

hogepriester naar die orde was en is, dan kunnen wie niet om hun informatie en 

gebruiken heen. Bijvoorbeeld hun informatie met betrekking tot de kalender, die hierover 

beschikbaar is gekomen. Daar komt nog bij dat de Bijbel geen astronomisch 

handboek is met een technische beschrijving hoe de kalender te bepalen. We 

vinden slechts beperkte aanwijzingen doorvoor. Voor welke kalender dan ook, 

heb je dus buiten-Bijbelse bronnen nodig om de daadwerkelijke rekenmethode te 

weten te komen. Na het lezen van dit hoofdstuk ga ik er van uit dat u zult 
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begrijpen dat we de Zadok-informatie als buiten Bijbelse bron serieus moeten 

nemen. 

4.1 Buiten Bijbelse bronnen 

De 1200 gevonden Qumran rollen bevatten heel waardevolle informatie over de 

kalendermethode die gehanteerd werd voor de ballingschap. Ook geven ze 

inzicht in de politieke context die er was voor en tijdens het leven van Jesjoea. 

Deze informatie vormt dan ook “het slotingrediënt voor de kalendersoep”..  

  >  

Een soep die inmiddels bestaat uit meetmomenten via de zon en de sterren, een 

dag van 12 uur, beginnend in de ochtend en een kalender die een vaststaand 

aantal dagen heeft gehad van 8x 30 en 4x 31 dagen, totaal 364 dagen. Een 

concept waarvan we mogen verwachten dat JHWH dit weer gaat herstellen in het 

komende vrederijk. 

De nu volgende informatie komt grotendeels uit een recent artikel van Boaz 

Nieuwhof en een serie luisterstudies van hem, samen met Rob Moore. Boaz is een 

broeder die woont in Nieuw Zeeland en samen met Rob Moore (www.inthatday.net) 

denken zij al jaren na over o.a. de Bijbelse kalender.  

Wat ze gedeeld hebben in hun (recente) studies is het volgende: 

4.2 De 2 eeuwen voor Christus 

De vroeg Christelijke kerk is ontstaan uit het Judaïsme ten tijde van Jesjoea en 

daarna. In die tijd was er ook de mystieke stroming van de Essenen. (Die Jesjoea 

overigens niet navolgden).  

Wat nu duidelijk is geworden is dat er in 250 á 200 jaar voor Christus al een 

machtswisseling heeft plaats gevonden ten koste van degenen die het volgens de 

orde van JHWH werkelijk voor het zeggen hadden in de tempel: de Zadok 

priesters. Deze werden verdreven, eerst door de Hasmonidische koningen en 

vervolgens door de Sadduceeën en Farizeeën die de macht in de tempel 

overnamen.  

Ondertussen bleef  een heilige rest van Zadok priesters op de achtergrond 

aanwezig, hopend op herstel. We mogen er van uit gaan dat zowel de priester 

Zacharias als ook zijn zoon Johannes de Doper “undercover” Zadok priesters 

waren. Let nu alvast op het verband tussen Zadok en (melchi)zedek.. 

http://www.inthatday.net/
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 zadok/-zedek 

De Zadok priesters geloofden dat ze eens weer in hun positie hersteld zouden 

worden en al hun kennis werd opgeschreven in de Qumran rollen. De inhoud van 

deze rollen die gevonden zijn, ontmaskeren in feite de ware identiteit van het 

Judeo-Rabbinalisme en de Romeins christelijke stroming. Vandaar dat de 

publicatie van de inhoud dan ook lang tegengehouden is zowel door de RK-kerk 

als de Joodse gevestigde orde te Israël, die hun invloed daarvoor gebruikten. 

De inhoud is juist nu openbaar geworden en openbaart o.a. dat er altijd een 

zonnekalender is geweest onder beheer van de Zadok priesters en geen 

maankalender. Ja maar, vraagt u zich misschien toch nog weer af.. je draagt wel 

erg veel buiten-Bijbelse bronnen aan om je zonne-kalender te verdedigen.? O ja? 

Mag ik dan nogmaals de wedervraag stellen? Hoe denkt u dat de leer van de 

maan-kalender verdedigd moet worden? De meeste informatie daarover is óók 

buiten Bijbels. Dat kan ook niet anders omdat het Woord helaas geen zeer 

duidelijk uitsluitsel geeft. Laten we daarom toch maar de buiten-Bijbelse kennis 

meenemen in ons onderzoek en kijken wat het beste strookt met de Bijbelse 

gegevens. 

 

4.3 Toegekende autoriteit 

De Zadokpriesters kregen een door JHWH toegekende autoriteit. We lezen 

hierover in Numeri. 25:10-13: Toen sprak JHWH tot Mozes: Pinehas, de zoon van Eleazar, 

de zoon van de priester Aäron, heeft Mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich 

in hun midden met ijver voor Mij heeft ingezet, zodat Ik de Israëlieten niet in Mijn na-ijver vernietigd 

heb. Zeg daarom: Zie, Ik geef hem Mijn verbond van vrede: hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het 

verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en 

verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan. 

Ook lezen we dit in het visioen over de nieuwe tempel in Ezechiël 40:46 De 

kamer waarvan de voorkant op het noorden uitziet, is voor de priesters bestemd die hun taak ten 

behoeve van het altaar vervullen. Dat zijn de zonen van Zadok, die uit de Levieten tot JHWH mogen 

naderen om Hem te dienen.   
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In Ezechiël 44 worden 3 groepen beschreven die niet-, beperkt- of juist zeer 

eervol in de tempel mogen dienen in het Vrederijk: De opstandigen, de Levieten 

en de Zadok priesters. Over deze Zadokpriesters staat in vers 15 Maar de 

Levitische priesters, de zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van Mijn heiligdom vervuld 

hebben toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, dié mogen in Mijn nabijheid komen om Mij te 

dienen. Zij mogen voor Mijn aangezicht staan om aan Mij vet en bloed aan te bieden, spreekt de 

Heere JHWH.  

Wat de Zadok priesters mogen en niet mogen wordt verder beschreven tot en 

met vers 31. De zinsnede “die mogen in Mijn nabijheid komen” is verwant aan 

kalender taal wat mij betreft. Degene die mag naderen moet ook bepalen op 

welk moment dat moet geschieden. Ik kan me niet voorstellen dat dit 

voorbehouden is aan een andere stam.  

Bedenk daarbij dat Jesjoea priester is naar de orde van Melchizedek. Hij is de 

Zadok hogepriester tot in eeuwigheid. De Hebreeënbrief beschrijft dit op diverse 

plaatsen, bijvoorbeeld in Hebreeën 5:6 en 7:17 U bent Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek.  Dit is een citaat uit Psalm 110:4 

Als Jesjoea nog steeds deze hogepriester is naar de orde van Melchizedek, heeft 

hij dan niet de allerhoogste toegekende autoriteit van de vader JHWH, ook over 

de Bijbelse feestkalender? Ezechiël 44:24 spreekt over de rol van de Zadok 

priesters m.b.t. de Moadiem: Op al Mijn feestdagen moeten zij Mijn wetten en Mijn 

verordeningen in acht nemen en Mijn sabbatten heiligen. 

Er zijn echter ook uitleggers die stellen dat de stam Issachar de autoriteit over 

de kalender heeft o.g.v 1 Kronieken 12:32 En van de nakomelingen van Issaschar, 

die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen.   
 

1 van de emblemen van deze stam is dan ook de zon & de maan.  
Stichting Mo’adim heeft er zelfs zijn embleem op geïnspireerd: 
 

 
 
Ik citeer Bert Otten in zijn blad Waarheid & Vrede 8 dec 2010: Volgens een 

bepaalde Joodse Traditie en volgens sommige commentatoren slaat deze kennis der 

tijden van Issachar op mathematische en astronomische kennis van Issacharieten, die zij 

gebruikten om kalenders te maken, en om voorts daarmee nieuwe manen en feesten 

vast te stellen. 

William Whiston A.M. stelt vast in een voetnoot van zijn vertaling van Josephus’ 

Antiquities of the Jews (VII, II, 2): “Deze woorden van Josephus … worden het best  

samengevat door de parallel tekst van 1Kronieken 12:32, ‘die de juiste tijden kenden’, 

dat is, die zo veel van astronomie wisten, zodat zij kalenders konden maken voor 

de Israëlieten.” 

Matthew Henry’s Commentaar op de Bijbel stelt over deze ‘kennis der tijden’: Zij 

verstonden de natuurlijke tijd, konden het aanschijn van de aarde en des hemels 
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beproeven, waren weerkundig, konden hun naburen raad geven omtrent de geschikten 

tijd voor ploegen, zaaien en oogsten; de ceremoniële tijden, de tijden, vastgesteld 

voor de plechtige feesten, daarom wordt van hen gezegd, dat zij de volken tot de berg 

roepen, Deut. 33:19. Het is vanwege deze rekenkundige en kalenderkundige kennis dat 

Issachar er een schild bij kreeg: met zon en maan.  

Dat kan allemaal wel waar zijn, maar er zijn diverse kanttekeningen bij te 

plaatsen:  

1. Wat nu als het symbool van de zon bedoeld was voor de kalender?  

En dat de maan geschapen is met een andere bedoeling: voor de 

geschikte tijden om te ploegen, zaaien, oogsten etc?   

2. En áls Issachar deze kalenderautoriteit al heeft gehad volgens een 

bepaalde Joodse traditie en volgens sommige commentatoren, in hoeverre 

heeft Issschar deze autoriteit mogelijk verspeelt? Stelt Hosea 2 niet dat de 

10 stammen van ammi, lo-ammi (niet mijn volk) werden? Is Issachar niet 1 

van de 10 stammen die zijn opgegaan in de volken en zelfs vergeten zijn 

wie ze waren tot aan de herverzameling door de Messias? Bovendien gaat 

1 Kronieken over de helden van David? Het gaat over oorlog voeren! Moet 

vers 32 dan niet gelezen worden als dat Isasaschar inzicht had in de tijden 

om te weten wat Israel moest doen m.b.t. strategische oorlogsvoering en 

timing van de aanval?! 

3. Verder lees ik in Numeri 10 dat de priesters uit de stam Levi op de 

trompetten moesten blazen zowel bij oorlogsvoering als mbt de 

feestdagen. Ik lees hierin niets over de stam Issachar. 

Ik ga er op zijn minst van uit dat de Messias uit de stam Juda in zijn autoriteit 

van profeet, priester en koning bóven de autoriteit staat van Issachar. We 

moeten dus proberen uit te zoeken wat Hij deed of leerde m.b.t. de kalender. En 

Jesjoea doet weer niets anders dan dat de Vader Hem zegt te doen, dus moet en 

mag je ook weer de Torah en de profeten er bij betrekken waar de wil van de 

Vader beschreven is. 

 

4.4 Oude paden 

Dat brengt ons bij Jeremia 6: 16: Zo zegt JHWH: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar 

de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. 

 een letterlijk aloud pad.. 
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In onderstaande afbeelding is te zien wat aloude paden zijn waar we mee te 

stellen hebben en wat het ware pad is.  

 

Het ware pad is dat van de Zadok priesters, waar van JHWH zegt in Ezechiël 

48:11 Het zal zijn voor de priesters, die geheiligd zijn uit de kinderen van Zadok, die 

Mijn wacht hebben waargenomen; die niet gedwaald hebben, als de kinderen Israëls 

dwaalden; gelijk als de andere Levieten gedwaald hebben.  

En Jesjoea is de laatste hogepriester naar de orde van Melchizedek.  

Wie wil niet met reikhalzend verlangen weten wat de Zadok priesters leerden en 

documenteerden tot het moment dat ze uit hun autoriteit verdreven werden 

vanaf de tijd van Antiochus Epifanus, een paar honderd jaar voor de geboorte 

van de Messias?  

Dat Jesjoea na zijn opwekking uit de doden door de Zadok priesters erkend is als 

hogepriester naar de orde van Melchizedek kan je volgens mij opmaken uit 

Handelingen 6:7 En het Woord van JHWH verspreidde zich en het aantal discipelen in 

Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof 

gehoorzaam. De Farizeeën en Sadduceeën die zichzelf tot priesterorde hadden 

verheven en zich daartoe hadden ingekocht, bleven de gelovigen vervolgen. 

Maar vele meer ondergeschikte priesters en verdreven Zadokpriesters groeiden 

door in hun geloof maak ik op uit deze Bijbelse geschiedschrijving!  

 

Om de oude paden even concreet te benoemen: 
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zonnekalender maankalender 

Henoch 

Mozes 

Zadok priestergeslacht 

Qumran informatie van de Zadok’s 

Jesjoea, onze levende Messias en 

hogepriester naar de orde van Melchizedek 

De “wachters” en gevallen engelen 

De naties onder Nimrod 

Egypte 

Salomo met zijn buitenlandse vrouwen 

De opstandige Koningen en priesters van 

het oude Israel 

Het Babylonische rijk 

Alexander de Grote (356-323BCE) en het 

Griekse rijk 

Antiochus Epifanes (175-164BCE) en het 

Seleucidiche rijk 

De Farizeeën/ Hellinistische Rabbijnen 

Het Romeinse rijk 

De Rooms-katholieke kerk 

De Historische protestantse kerk 

Rabbinaal en Karaïtisch Judaïsme 

Messiaans Judaïsme en aanverwante 

Messiaanse groepen die vast houden aan 

de maankalender.  

 

Om nog weer even aan te haken bij Antiochus uit het rechter rijtje.. waar Haman 

probeerde het volk uit te roeien, probeerde Antiochus Epifanus, haarscherp 

beschreven o.a. in Daniël 11: 21-45, de Godsdienst kapot te maken. Hij offerde 

varkens in de tempel en zette als eerste de Zadok priesters voor het blok: invoe- 

ring maankalender in plaats van de zonne kalender of vervolging tot de dood.  

Dit bracht de Zadok priesters er toe hun heil elders te zoeken en hun informatie 

op papier veilig te stellen en zorgvuldig te bewaren in de grotten te Qumran. 

Daar bleven ze bewaart totdat ze 68 jaar geleden werden teruggevonden. 

Inmiddels zijn deze rollen uitgebreid onderzocht en wat blijkt.. 

Een fragment Qumranrol 

4.5 Kalender regels in de Qumranrollen   

In 800 van de 1200 dode zee rollen staat veel informatie over de kalender 

methode van de Zadokieten: 

 Ze leerden dat de dag s’ochtends begint tot de avond.  

 Dat de Bijbelse kalender een zonne-kalender was en een jaar maakt van 

364 dagen (denk nog even aan de laatste opmerking in paragraaf 3.26). 

 Het jaar is verdeeld in 4 kwartalen 
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 Het 1ste kwartaal begint bij de voorjaarsequinox, het 2de bij de 

zomerzonnewende, het 3de bij de najaars equinox en het vierde bij de 

winterzonnewende 

 Elk kwartaal telt 2 maanden van 30 dagen en de 3de maand heeft 31 

dagen. 

 Dat maakt 4x 91 dagen en 13 sabbatten per kwartaal  

 Een jaar heeft zo altijd 12 maanden en de 24 divisies van de Priesters 

dekten dat hele jaar precies af. 

Wat moeten we met deze informatie? Als de Zadok-priesters niet de juiste 

dagindeling hadden gevolgd zoals deze in de dode zee rollen zijn doorgegeven, 

had JHWH nooit gezegd dat zij niet gedwaald hadden. Willen we de Zadok-

priesters met hun “goed Bijbels rapport” geloven en navolgen of de Farizeeër 

Hillel 2 die de kalender van het Jodendom uiteindelijk heeft vastgesteld. Bedenk 

daarbij dat het de farizeeën en Sadduceeën waren die de Zadok-priesters uit hun 

ambt gezet hebben en duizenden van hen vervolgden en er aan meewerkten dat 

ze gekruisigd werden.  

Met zon-kalender informatie in een groot deel van de Qumran rollen is het niet 

vreemd dat er een equinox meter is gevonden door archeologen bij Qumran.. 

    

4.6 Aanvullende inzichten 

We weten dat Mozes de aardse Tabernakel moest bouwen naar het model van de 

hemelse tabernakel: Genesis 25:40  Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model 

dat u daarvan op den berg getoond is.  

Hebreeën 8:1-2 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester 

hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, den 

dienst verrichtende het heiligdom, in den ware tabernakel, die JHWH opgericht heeft, 

en niet den mens. 

Maleachi vergelijkt de hemelse engelen in het hemelse heiligdom met de aardse 

priesters in de aardse tabernakel! Maleachi 2:7 Voorzeker, de lippen van een priester 

moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant 

van JHWH van de legermachten. 

Het boek Henoch en Jubileeën vermelden ook veel kalender-context en kalender 

instructies. Ze vermelden de zelfde gang van zaken, maar beschreven vanuit een 

ander gezichtspunt. De aardse priesters en de hemelse engelen moesten de 

heilige tijd bewaken en de aanbidding in hemel en op aarde liep synchroon! 

Henoch, die “wandelde met God”, heeft hier een rol bij gespeeld.  
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Die samenwerking tussen engelen en priesters is verloren gegaan bij de 

kalenderverwarring door toedoen van gevallen engelen: “de wachters”. Sindsdien 

is er een continue strijd tussen de zonen van het licht” en “de zonen van de 

duisternis”. Deze machtsstrijd komt zeker tot uitdrukking in het kalender debat! 

 

Een stukje geschiedenis wat nog maar sinds kort duidelijk is geworden: De 

zonnekalender, beheerd door de Zadokpriesters werd tot in de tijd van de 2de 

tempel gebruikt onder Ezra en Nehemia. De nieuwe maan kalender was de 

officiële kalender van de Grieken, en toen Alexander de Grote het midden oosten 

veroverde in de 4de eeuw BC, werd deze kalender daar gaandeweg in gebruik 

genomen. Alleen Israël weigerde dat als enige volk in het Midden Oosten.  

Tot Antiochus Epifanus op het toneel verscheen. Hij dwong Israël een 

maankalender te gaan volgen. In 172 BC stelde hij Menelaus aan als Hoge 

priester om de maankalender te introduceren en de jonge mannen te 

helleniseren..Ten tijde van de Seleuciden kocht ene Jason het hogepriesterschap 

via Antiochus Epifanus voor veel geld; ook hij begon Jeruzalem te helleniseren. 

In 167BC deed A.E. er een schep bovenop: hij verbood de zonnekalender en 

bracht een Zeus-afgodsbeeld in de tempel. Het volk moest Zeus aanbidden (Bal 

Shamen) en men moest deelnemen aan het vereren van Dionysus, de zoon van 

Zeus. De Romeinen noemden die Bacchus. Dit festival, bacchanalia werd 

gehouden op 16- en 17 maart om de Equinoxdag van Israël volgens de Henoch 

kalender te verontreinigen. Toen A.E. ook nog varkens ging offeren in de tempel 

was dat de druppel die de emmer deed overlopen en begon een religieuze 

familie, bekend als de Hasmoneanen een religieuze oorlog tegen dit verval en dit 

leidde tot de opstand van de Makkabeeën. Vanaf deze periode werden de Zadok 

priesters meer en meer het zwijgen op gelegd en werden ze gemarginaliseerd 

door uitmoording en verdrijving uit hun woonplaatsen en de tempel. Wie geld 

had kocht het priesterambt in die tijd. De verdreven Zadok-priesters vormden 

o.a. een gemeenschap in Qumran. Ze hoopten op eerherstel.. maar helaas, de 

Farizeeën en de Sadduceeën namen de macht over in de tempel en herstel bleef 

uit tot de dag van vandaag. 

De maankalender werd stevig verankerd en het gezag van de Torah moest 

wijken voor interpretaties daarvan: de Mishna en de Talmoed.  

Ook de heidense invloed woekert voort: het Bacchus festival wordt heden ten 

dage ook nog gevierd; het heet “mardi gras”.  De datum is een dag naar voren 

gehaald en heet nu “as-woensdag”, en de daarop volgende “nieuwjaarsdag, 17 

maart: St. Patrick’s dag. Het is de welkomstdag van het voorjaar met veel 

groene symbolen. 
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Antiochus Epifanus dwong Israël dus om Zeus en zijn zoon Bacchus te 

aanbidden. Dit gebeurde precies 350 jaar vanaf het tijdstip dat Darius begon te 

regeren in 521BC volgens Daniel tot 171BC.  

350 jaar.. de Bijbel spreekt over tijd – tijden –halve tijd. Is dit toeval? Niet als je 

ook nog bemerkt dat Antiochus 1335 dagen stierf nadat hij de Tempel aan Zeus 

had gewijd en 1290 dagen na het offeren van de varkens op het altaar. Gaat er 

een lampje bij u branden? Lees maar eens 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. 

En Daniel 12:7 Toen hoorde  ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier 

bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig 

leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan 

gemaakt zal hebben om de macht  van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een 

einde komen. 

En Daniel 12:11-13 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden 

en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen. 

Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar u, ga 

heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de 

dagen. 

Het boek Jubileeën is geschreven in deze tijd en beschreef de Henoch kalender. 

Het waarschuwde de Hellinistische Joden voor de Atheense maankalender dat het 

nieuwe jaar liet beginnen na de zonnewende. 

Maar de ellende ging nog veel verder. Na de verwoesting van de tempel in 70 

n.C ging de vervolging onverminderd door. Ook het huis van Juda ging opnieuw 

in de verstrooiing en dat bracht Hillel er toe de maankalender definitief 

berekenbaar vast te stellen. Dit wordt verder uitgelegd in paragraaf 4.8  En zo 

belanden we tenslotte in deze tijd waar gelovigen misleid worden door Joodse 

leer met deze achtergrond of door christendom, ontstaan vanuit het Rooms-

katholicisme.  

Zou het toeval zijn dat het boek Henoch en Jubileeën buiten de canon werden 

gehouden en dat tot heden ten dage Ezechiël en Daniel niet meegenomen 

worden naast de Torah lezingen? Al deze boeken vertellen over wie werkelijk de 

autoriteit behoren te bezitten en wat de ware kalender methode is.. 

Nogmaals, wie wil je volgen? 

 de rabbijnen met feesten berekend volgens een maankalender, een avond 

tot avond dagindeling en een groot toegekend gezag aan de Mishna, de 

Talmoed en wat niet meer? 

 óf christelijke leiders, zowel Rooms Katholiek of Protestant die historisch 

gezien uiteindelijk allemaal doen wat de Pausen door de eeuwen heen 

ingesteld hebben: de zondagsheiliging, een 24- tot 24 uur dagindeling, 

een “vrij van de wet” inclusief afschaffing of verandering van de feesten 
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van JHWH, maar wel gebonden aan de kerkelijke instituties, veelal 

gezuurd door vervangingstheologie? 

 óf gaan we voor de volharding der heiligen die vasthouden aan het 

getuigenis van Jesjoea de Messias, hogepriester naar de orde van 

Melchizedek en het houden van JaH’s geboden (Openbaring 14:12)? 

4.7 Verdiepend artikel Boaz Nieuwhof 

Hier volgt een verdiepende uitleg over de ontdekkingen die gedaan zijn vanuit de 

Qumran rollen, in een enigszins bewerkt artikel van Boaz Nieuwhof getiteld: “De 

oude paden”. U kunt eventueel doorspringen naar paragraaf 4.8  

Het is over het algemeen bekend dat de dode zee rollen gevonden zijn in 1947. Wat 

echter niet zo bekend is, is dat deze rollen de laatste zes decennia achter slot en grendel 

zaten. De informatie is tenslotte in het jaar 2000 in het openbaar gekomen dankzij 

aanhoudende academici.  Daar op volgend is een belangrijk boek nu uitgekomen, 

geschreven door Professor Rachel Elior “The Three Temples”. Ook heeft Dr. Elior een 

aantal lezingen gegeven in Amerika, deze zijn te downloaden van www.inthatday.net. 

Het is mijn bedoeling om u wat van deze informatie voor te leggen want deze informatie 

is baanbrekend. De details die nu vrijgekomen zijn, zijn een testimonium aan Juda en 

aan de wortels van de Messiaanse en Hebreeuwse beweging. Het is een openbaring voor 

deze laatste dagen en van belang voor de terugkeer naar het Bijbelse Zion. Het zal 

duidelijk zijn dat ik niet alles wat er in Qumran gevonden is kan behandelen, ik moet 

selectief zijn. In Qumran is een bibliotheek gevonden die bekend staat als The Dead Sea 

Scrolls ook wel The Judaean Desert of The Qumran Scrolls genoemd. Deze rollen zijn 

geschreven in de laatste eeuw voor Christus. Deze bronnen staan het dichtst bij de 

Schrift en van de 24 boeken van het Oude Testament zijn er 23 in de Qumran Bibliotheek 

gevonden, alleen het boek van Ester ontbreekt. Wat ik hier dus schrijf is niet mijn opinie 

maar wat er in deze rollen geschreven staat. U kunt daarover een zelfstudie maken nu al 

deze bronnen verkrijgbaar zijn en u ze zelf kan lezen. 

De Qumran Bibliotheek. 

Als wij wat gevonden is moeten indexeren zoals in een bibliotheek gebruikelijk is, op 

welke plank of in welk vak moeten deze rollen dan geplaatst worden? Wij hebben hier de 

5 categorieën voor genomen die Professor Elior gebruikt in haar lezingen: 

1. Bijbelse documenten zoals deze in het oude testament bekend zijn. 

2. Para Bijbels-Pseudo-Apocriefe documenten van boeken zoals Henoch. 

3. Liturgie, psalmen en dergelijke. 

4. Polemiek tussen de zonen van het licht en de zonen van de duisternis.   

5. Sektarische geschiedenis van die tijd. 

Als wij al deze categorieën bestuderen dan zien we duidelijk dat er een rode draad door 

al deze literatuur heen loopt en dat er één ding is dat in al deze rollen duidelijk 

geconstateerd wordt. Dit centrale punt is de zonkalender. Ik ga mij eerst met deze 

zonkalender bezig houden omdat Juda en de meeste bewegingen met Messiaanse/ 

Hebreeuwse wortels, bijna allemaal een maankalender aanhouden. 

Het is ook vastgesteld dat de schrijvers van de Qumran bibliotheek de Zadokieten waren. 

De Zadokieten zijn de Priesters die aangesteld waren door JHWH en dus het gezag 

hadden in en over de Tempel in Jeruzalem. Dit gezag was aan hen gegeven door een 

verbond dat YHVH sloot met hun voorvader Phinehas, zoon van Eliezer. Zie Numeri 

25:10 en Ezechiël 40:46 
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Het is dan belangrijk te constateren dat de zonen van Zadok het spirituele gezag 

uitvoerden en de leiding hadden in Israëls Tempel. De rollen die gevonden zijn in de 

Qumran bibliotheek en die geplaatst zijn in categorie 4 hierboven, laten een historie zien 

die totaal verloren was en daarom onbekend totdat de informatie werd vrijgegeven in het 

jaar 2000. Ik zal u ook daarover informeren en het zal u dan ook duidelijk worden 

waarom deze informatie al die jaren achter slot en grendel heeft gezeten. 

Het laat de lezer zien dat het huidige spirituele leiderschap van Israël zichzelf heeft 

aangesteld door de priesterlijke orde van God te verdrijven, dit niet alleen, maar volgens 

de Mishnah is nu ook JHWH aan hen onderdanig. Zij zijn dus verre van legaal en hebben 

het rijk van YHVH overgenomen met en door geweld. 

 

De Bijbelse Kalender. 

“And command thou the children of Israel that they observe the years according to this 

reckoning- three hundred and sixty-four days, and (these) will constitute a complete 

year,’’ Jubileeën 6:32 

….at the end of a full year of three hundred and sixty-four days (Genesis Commentaries, 

(4Q252,II, 2-3(DJD XXII,198-9). 

In het boek Jubileeën 6:32 staat geschreven dat het Bijbelse jaar 364 dagen telt, dit is 

bevestigd in de Genesis Commentaren die gevonden zijn in de Qumran Bibliotheek. Het 

jaar is gebaseerd op de zonneKalender die in gebruik was bij de Zadok Priesters tot de 

tijd van Antiochus Epiphanes.  

De Hogepriester van de Zadokieten werd door Antiochus voor het blok gezet om de maan 

Kalender in te voeren. Dit werd door de Zadokieten afgewezen omdat in de zonkalender 

de vierentwintig priesterlijke divisies zijn verwerkt, die voor de Zadokieten heilige of 

apart gezette tijd is. Zie 1 Kronieken 24. 

Volgens het getuigenis van de Zadok-Priesters is deze kalender zo vastgesteld:De eerste 

maand van het Bijbelse jaar wordt vastgesteld volgens de voorjaars Equinox. 

Bijvoorbeeld, in 2015 verschijnt de Equinox op 21 maart. De dag van de Equinox is de 

eerste dag van de nieuwe maand maar is de 4de dag van de week, dit volgens 

Genesis 1:14 waarin beschreven staat dat op de vierde dag de zon, maan en 

sterren geschapen werden. Er kan geen Equinox zijn als er geen zon is. Bij de 

dag van de Equinox tellen wij drie dagen op, dan hebben wij de zevende dag 

ofwel de Sabbat. Dat de 1ste maand van het jaar in het voorjaar is wordt ook 

beschreven in Exodus 12:1 en 13:3-4. Dit in tegenstelling tot het Jodendom dat de 

eerste van de 7de maand neemt als hun nieuwjaar. 

Het Bijbelse jaar wordt verdeeld in 4 kwartalen. Het 1ste kwartaal begint met de lente 

Equinox en heeft 2 maanden van 30 dagen en één maand van 31 dagen, een totaal van 

91 dagen en 13 Sabbatten. Het 2de kwartaal begint met de zomerwende, de vierde 

maand heeft 30 dagen, de vijfde maand heeft 30 dagen en de zesde maand heeft weer 

31 dagen. De 7de maand begint met de herfst Equinox en heeft 30 dagen, de 8ste maand 

30 dagen en de 9de maand weer 31 dagen. Het laatste kwartaal begint met de winter 

wende, de 10de en 11de maand hebben 30 dagen en de 12de maand 31 dagen.  

Zo hebben wij vier kwartalen met 91 dagen en 13 Sabbatten per kwartaal. Het is nu ook 

niet moeilijk of verwarrend om de Bijbelse feesten te vinden, deze komen ieder jaar 

terug op dezelfde dag. Ook is het bijvoegen van een 13de maand niet nodig. Het enige 

dat wij moeten doen is de lente Equinox vaststellen met de zonmeter die u zelf kunt 

maken. Voor zelfstudie, de principes voor deze prachtige, harmonische, mathematisch 

calculerende onderbouwing van het zon jaar, welke volgens de Priesterlijke traditie is 
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gegeven bij Goddelijke instelling, kunt u raadplegen:  1 Henoch 72:32; 74:10-12; 75:2; 

82:6; 2 Henoch 13-17, 41-8; Jubilees 6:23-38; 4 QMMT A II-III; Psalms Scroll I I QPs 

XXVII, 2-11. De principes voor deze kalender worden verder vermeld in de Tempel Scroll, 

de Damascus Document, de Scroll of the Priestly Courses en the Songs of the Sabbath 

Sacrifice. Deze documenten zijn allemaal in Qumran gevonden.  

Ook bevestigen de documenten dat de dag begint in de morgen, bij het opkomen van de 

zon, dus met het licht.  De dag begint dus niet in de avond met zonsondergang of met 

duisternis zoals in het Jodendom. 

 

Waarom is dit zo belangrijk? Het zijn niet Zijn dagen die wij vieren maar wat wij er van 

gemaakt hebben en dan wel volgens een maankalender. Wij vieren niet Zijn feesten 

zoals Hij deze voorschrijft in Leviticus 23.  

De mens heeft de kalender veranderd die door de Goddelijke macht was vastgesteld, die 

perfect functioneert in de 7 dagen van de week, de 7 x 7 weken van de omer telling naar 

het feest van Shavuot toe (Pinksteren), en de 7 x 7 jaren die ons brengen naar het 

jubeljaar. Er zijn 52 sabbatten in een Bijbels jaar, de Sabbat begint met het patroon in 

de 7 dagen van de week in de schepping van de wereld. De Bijbelse kalender is verdeeld 

in 4 gelijke kwartalen met 13 Songs of the Sabbath Sacrifice (of Psalmen voor de Sabbat 

offeranden) (91:13=7; 52 x 7= 4 x 91 =364). 
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Het delen van het jaar in Sabbatten was de basis voor de 24 divisies van de Priesters 

zoals deze beschreven staat in 1 Kronieken 24, deze diende in de Tempel 2 keer per jaar 

in een 6 jaren cyclus: een ieder van de 24 divisies diende 13 keer in 6 jaar.  

JHWH haat de feestdagen van de mens omdat de mens volgens het boek Daniel de tijden 

en de wet veranderd heeft (Dan.7:25). De consequenties daarvan zijn, dat wij JHWH 

nooit optimaal zullen vinden op de tijden die daar voor zijn vastgesteld omdat wij een 

totaal andere kalender aanhouden. De vastgestelde tijden van JHWH worden bepaald 

door de Bijbelse zonkalender. Wij volgen/volgden een maan kalender zoals deze ons 

werd voorgehouden door de Rabbijnen. Wij zullen zien dat de voorgangers van de 

hedendaagse Rabbijnen deze maankalender hebben ingevoerd in Israël. Maar het Bijbels 

aangestelde leiderschap, de Zadokieten, zij waren trouw aan de kalender van JHWH en 

beschermde deze.  Maar voor hun trouw zijn zij door hun tegenstanders verwijderd uit 

hun ambt en vermoord. Daarover later meer. 

Priesters en Engelen. 

Ik wil nu verder met een heel belangrijk punt dat ook beschreven staat in de Qumran 

literatuur, namelijk de eredienst en de aanbidding van JHWH door de Priesters in de 

aardse tabernakel/tempel en de Engelen in de hemelse tabernakel/tempel.  

Naar aanleiding van het bouwen van de aardse tabernakel zegt JHWH tot Mozes: 

Genesis 25:40  Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op den 

berg getoond is.  

Hebreeën 8:1-2 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester 

hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, den 

dienst verrichtende het heiligdom, in den ware tabernakel, die YHVH opgericht heeft, en 

niet den mens.  

Het is duidelijk dat de Bijbel leert dat er meer dan één tabernakel of tempel is. Hier zien 

wij dat Mozes de aardse tabernakel bouwden naar het model van de Hemelse waar de 

brief aan de Hebreeën over spreekt.  

In deze hemelse tabernakel/tempel dienen de Engelen van JHWH, we zien dat de profeet 

Maleachi de aardse Priesters ziet als zijnde de Engelen van JHWH (Maleachi 2:7). Het 

was één van de taken van de Engelen in de Hemel en de Priesters hier op aarde om de 

heilige tijd (de Bijbelse kalender) en de heilige plaats (de tempel) te beschermen. De 

Bijbel spreekt over meer dan één hemel, wij zien dit al in Genesis 1:1 en 2:1. Ook Paulus 

spreekt over “een derde hemel” in 2 Cor.12:2. 

In de Qumran literatuur wordt in detail het visioen van Ezechiël beschreven, ook wel de 

Merkavah (de strijdwagen Troon van JHWH, ook wel de whirl-wind genoemd) en 

Heichalot (de tempels van JHWH) literatuur genoemd. In Ezechiël 1 kunt u dit nalezen. 

Wat Ezechiël ziet is de troon van JHWH. Met deze Troon-strijdwagen zijn ook Henoch en 

Elia opgenomen naar één van de hemelen (2 Kon. 2:1).  In deze literatuur wordt de 

verbondenheid van de aardse Priesters en de hemelse Engelen nauwkeurig beschreven. 

Zij zijn de bewakers van tijd en tempel, door de God van Israël aangesteld door middel 

van een Goddelijk verbond. Dit om de Sabbatten en Feesten te onderhouden op de 

daarvoor aangewezen Bijbelse tijden. De hemelse tabernakel/tempel vervuld door de 

troon van JHWH, waar Hij door de Engelen wordt gediend. Deze eredienst op Sabbat 

werd ook op aarde uitgevoerd door de Priesters van YHVH, op de zelfde tijd als deze in 

de hemel plaats vond, zodat Zijn wil gedaan werd, in de hemel zo ook op de aarde. 
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De aardse Priesters zijn dan ook de tegenhangers van de hemelse Engelen die in 

harmonie JHWH diende. Wij zien dan ook in de Schrift dat Engelen regelmatig contact 

hadden met hun aardse tegenhangers. Maar dit alles is verloren gegaan doordat de mens 

de Bijbelse kalender heeft vervangen met een kalender die deze harmonie volkomen 

heeft verstoord.  

Hoe mooi moet het wel niet geweest zijn toen de gemeente van JHWH op aarde, geleid 

door Zijn Priesters, Hem aanbidden op de zelfde tijd als de Engelen in de hemel?! Eén 

gemeente volkomen in harmonie, Hem dienende op de door JHWH ingestelde tijden. Hier 

moeten wij naar terug, waarom zal duidelijk worden. 

De vergadering van Priesters en Engelen, tezamen zingende de psalmen van lofzang en 

verheffing, gaven getuigenis aan de eeuwige Goddelijke orde van tijd en het bestaan van 

aardse en hemelse wezens. Hier één van de verzen: 

“We, Your people, will praise Your name for the deeds of Your truth. Your mighty deeds 

we will extol, Your splendour at every moment and at the times indicated by Your eternal 

edicts, at the onset of day and at night at the fall of evening and at dawn. For great is 

the plan of Your glory, and Your marvellous mysteries in Your heights.” 

De Priesters waren van mening dat het Priesterschap van de Engelen afstamde. Dit naar 

aanleiding van het boek Henoch, zoon van Jared, de zevende patriarch van de wereld. 

Henoch wandelde met JHWH. Hij is door de Engelen onderricht in alle facetten van het 

Priesterschap en in de hemelse zon kalender. Henoch heeft deze kennis overgedragen 

aan zijn zonen. Zo was deze ook bekend bij Noach, kleinzoon van Henoch. 

Ook vernoemd wordt, de hemelse priester lijn van Melchizedek, waar Yahoshua de hoge 

priester van is (Hebreeën 7). Dit is een orde van Priesters-rechtvaardigen die naast de 

orde van Aaron en de levieten loopt. Het is mij duidelijk geworden dat het deze 

rechtvaardigen zijn die de wereld dragen. Wij zien dit in het gesprek dat JHWH heeft met 

Abraham. Sodom en Gomorra hadden geen toekomst omdat daar geen tien 

rechtvaardigen waren (Gen. 18). Deze rechtvaardigen zijn personen zoals:Adam, 

Henoch, Noach, Shem, Abraham, Lot, Josef, Mozes, David, Daniël, Ezra, Yahoshua en 

Jacobus de half broer van Yahoshua, om er maar een aantal te noemen. De priesterlijn 

van Zadok en de priesterlijn van Melchizedek zullen een grote rol spelen in het koninkrijk 

van Yahoshua dat voor de deur staat. 

De polemiek tussen de Zadokieten en de voorgangers van de Rabbijnen. 

De Zadokieten, Priesters door JHWH aangesteld, dienden in de eerste en tweede tempel 

totdat een geschil uitbrak tussen de zonen van de Hoge Priester Simion II, Onias III en 

zijn broer Joshua-Jason. Onias III werd Hoge Priester in 187 BCE. Dit was tijdens de 

regering van de Seleuciden,  toen Seluecus IV uit/van Syrië regeerde. Onias III werd 

gevangen genomen door Antiochus IV Epiphanes. Zijn broer Jason betaalde Antiochus 

een behoorlijk bedrag voor het Hoge Priesterschap.  

Jason begon met het Helleniseren van Jeruzalem. Zijn tijd in het ambt van Hoge Priester 

was van 175 tot 172 BCE. Vanaf de tijd van Jason ging het bergafwaarts. Een familie 

bekend als de Hasmonaean begonnen een religieuze oorlog die leidde tot de opstand van 

de Makkabeeën. Jason werd verdreven door Menelaus die zelf later gedood werd. Vanaf 

deze periode werd het ambt van Hoge Priester en Koning gekocht van de partij die over 

Israël regeerde. De Zadokieten werden verdreven, vermoord en vluchten naar alle 

steden in Israël. Het is nu duidelijk dat zij de gemeente vormde in Qumran. Zo kwamen 

de Farizeeën en Sadduceeën aan de macht, het koninkrijk werd letterlijk overgenomen 

door geweld zoals dit beschreven staat in het evangelie van Mattheüs.  
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De wisseling van de wacht vond plaats in een aantal stadia in de laatste eeuwen voor 

Yahoshua. Groepen zoals de Zadokieten werd het zwijgen opgelegd en gemarginaliseerd. 

De stemmen van de zonen van Zadok die duidelijk maakten dat de Hasmonische Hoge 

Priesters niet volgens de Bijbelse regels gekozen waren, werden uiteindelijk verdreven en 

uitgeschakeld. Niet alleen werden de Zadokieten uitgeschakeld maar ook de tempeldienst 

zoals deze door de Zadokieten priesters en de Engelen werd verricht. De zonkalender 

werd veranderd naar een maankalender en de mondelinge Torah van de Rabbijnen met 

hun Mishnah en de Talmoed werden ingevoerd.  

Conclusie 

Het is een onbetwist Bijbels feit dat de zonen van Zadok door YHVH waren aangesteld 

om het ambt van Hoge Priester te bekleden. Dit zal ook zo zijn in het komende Koninkrijk 

van Yahoshua zoals dit beschreven is door de profeet Ezechiël. De historie die in Qumran 

gevonden is bewijst dat dit ambt de Zadokieten ontnomen is door geweld. Zo zijn de 

Farizeeën en Sadduceeën aan de macht gekomen. De hedendaagse Rabbijnen zijn hier 

uit voortgekomen en leiden Israël dus zonder Bijbels mandaat. Niet alleen dat, maar zij 

hebben ook het woord, de Torah van JHWH vervangen met hun eigen mondelinge Torah 

zoals deze is samengevat in de Talmoed.   

Ik vraag u dan ook: ‘wie heeft nu de Bijbelse autoriteit’? Deze vraag wordt ook gesteld 

bij Joodse academici zoals Professor Joseph Dan, hij schreef onlangs “mainstream Jewry 

during that period also did not accept the Pharisees ruling on the end of prophecy”.  

De Farizeeën wilden het oude Testament afsluiten met de laatste profeet Maleachi maar 

de Qumran literatuur spreek over een leraar der rechtvaardigheid die moest komen. 

Daarom schrijft Professor Dan, “de gelovigen in Jezus van Nazareth accepteerde deze 

ruling ook niet”. Er moet met nieuwe ogen naar deze Jezus en Zijn gemeente gekeken 

worden, een gemeente die ook, volgens Professor Dan, de zon kalender aanhield. Zo 

moeten ook wij, met nieuwe ogen deze zaak grondig en objectief onderzoeken. 

Wij zien dan dat de Bijbelse autoriteit niet bij de Rabbijnen en Rome ligt maar dat deze 

loopt van de Zadokieten naar Zacharia, vader van Johannes die beiden Zadokieten 

waren. Johannes geeft deze autoriteit aan Yahoshua en Yahoshua geeft deze aan Zijn 

apostelen. Wat zij binden hier op aarde wordt gebonden in de Hemel. Jacobus de 

rechtvaardige, de halfbroer van Yahoshua was dan ook de leider van de Gemeente, ook 

hij was een Zadokiet. 

De gemeente van Yahoshua heeft dan zijn wortels in de Zadokieten en niet in de 

Essenen. Het waren niet de Essenen die de Qumran Bibliotheek schreven maar de 

Zadokieten. De Zadokieten verwachten de leraar der rechtvaardigheid en zij erkende 

Hem dan ook in Handelingen zes. De Priesters die zich aansloten bij de gemeente van 

JHWH, waar Jacobus de halfbroer van Yahoshua de leider van was, waren de verdreven 

zonen van Zadok de Priester. 

Het moet ook gezegd worden dat er een strijd was over het samenstellen van het oude 

Testament. Het is nu duidelijk waarom de boeken van Henoch en Jubileeën nooit in het 

oude testament zijn opgenomen. Ook mogen Ezechiël en Daniël liever niet gelezen 

worden, deze boeken worden dan ook niet in de wekelijkse Torah gedeelten behandeld. U 

mag niet weten dat de kalender een zonkalender is zoals dit word geleerd in Henoch en 

jubileeën en u mag ook niet weten dat de zonen van Zadok de officieel aangestelde 

leiders van het volk zijn. Het verbond van hun aanstelling is dus door de Rabbijnen 

geschonden. Wie is dan uw autoriteit? 
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Dat is Yahoshua, niet Rome of de Rabbijnen. Laten wij Hem dan centraal stellen, Hem 

dienen op de daarvoor aangewezen tijden, zodat de eredienst tussen JHWH, zijn Engelen 

en de mens weer hersteld mag worden. Weet u dat u bouwstenen in een levende tempel 

bent? Vanuit deze levende tempel moeten wij nu JHWH dienen totdat Hij Zijn Engelen zal 

sturen naar de vier windhoeken der aarden om de Zijne terug te brengen naar de tuin 

van Eden.    

Tot zover delen uit het stuk van Boaz.. 

4.8 Equinox en de ijkregel scheppingsdag 4 

Wat nog een heftig element is in de Zadok-kalender gegevens uit de Qumran 

rollen is, ik heb dit al gearceerd in het voorgaande artikel op blz 56, is het feit 

dat de dag van de Equinox als dag 4 van de week beschouwd wordt..  De eerste 

dag van het nieuwe jaar is dus altijd een woensdag (om voor de duidelijkheid toch 

maar even de heidense benaming te gebruiken van deze dag) volgens de Zadok 

informatie.  

Dat is vanuit de gedachte dat Elohim pas op de 4de dag de hemellichten schiep  

en op die scheppingsdag pas de allereerste equinox-situatie aanwezig was. 

       
Qumran: 1ste Equinox op scheppingsdag 4 

Nog een reden waarom deze kalenderregel er m.i. is heeft te maken met het 

effect hiervan op de jaarlijkse feestdagen. Door dit ijkpunt vallen de feest 

dagen elk jaar op precies de zelfde dagen van de week als ten tijde van de 1ste 

komst van de Messias, toen Hij de voorjaarsfeesten “in zijn vlees” vervulde. Door 

deze ijkregel valt het Pesach op de dinsdagavond en de herdenking van de 

kruisiging op de woensdag (het midden van de week- dag 4). De herdenking van de 

opstanding, na 3 dagen en 3 nachten valt vervolgens op.. de 1ste dag van de 

week. Zo kunnen we nog steeds habiekoerim vieren zoals geboden is in de Torah 

o.a. in Leviticus 23:15-16 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag 

dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.  

Voor gelovigen in Jesjoea de Messias staat dit beweegoffer van de gerst 

natuurlijk voor de opstanding en daarop aansluitend “de kleine hemelvaart” die 

Jesjoea deed na Zijn opwekking uit de doden.  

Meer hierover kunt u eventueel lezen in Bijlage 1 data schema kruisigingsweek variantA 

op de website www.tesjoeva-gemeente.nl onder studies> de Bijbelse feesten. 

 

Als je 14 aviv, het Pesach van Jesjoea met Zijn discipelen, terug telt naar 1 aviv 

klopt dat met de ijkregel. Want als 14 aviv op dinsdagavond valt, valt 1 aviv op 

de woensdag 2 weken ervoor. Het is óf toeval, óf omdat Jesjoea de kalender 

eerbiedigde volgens de equinox, dat de dag van de equinox dag 4 van de week 

http://www.tesjoeva-gemeente.nl/
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moet zijn geweest volgens de Zadokautoriteit.  Ik kies voor optie 2 want de 

feesten van JHWH zijn Zijn feesttijden en Hij is volkomen in controle wanneer 

wat gebeurt volgens de klok van de hemellichamen. Geen mens en geen enkele 

macht van de duisternis kan dát manipuleren.  

Doortellend vanaf het gerst-beweegoffer op de 1ste dag van de week kom je 

vervolgens bij sjavoeot uit op de 1ste dag van de week na 7 weken (7x7=49) op 

de 50ste dag.  

Zie je dat de feesten wel profetisch moeten vallen op bepaalde dagen van de 

week? Ook al is een jaar momenteel geen 364 dagen meer maar 365 dagen, 

door het jaarlijks resetten naar deze ijkregel is het in ieder geval mogelijk de 

feesten op de juiste weekdag te vieren als je telt vanuit de equinox.  

Als het werkelijk zo is dat JHWH door de zelfde soort apocalyptische eindtijd 

rampen als bij de zondvloed en de 1ste Exodus de omloop snelheid van de aarde 
weer zal aanpassen naar 364 dagen en de ellipsbaan van de aarde zal herstellen 
naar een cirkelvormige baan waardoor het 30-30-31 dagen patroon van de 

maanden weer hersteld zal worden, zal de ijkregel overbodig worden omdat de 
weekcyclus van 7 dagen dan gewoon kan doorlopen omdat 364 dagen dan 

deelbaar is op 7. Aan het einde van het jaar hoeft er dan niet geschrikkeld te 
worden. Nu is de telling vanuit de equinox nog ten dienste van de feest –
kalender. Als een jaar weer werkelijk 364 dagen duurt is deze 364 dagen 

kalender ook bruikbaar als gewone burgerlijke kalender. 

 

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de maankalender lieten in 2016 Pesach 

beginnen op zaterdag 23 april. De dag erna, de 1ste dag van het FOB begon men 

vervolgens al de omertelling! Als ik Leviticus 23 lees dan begrijp ik toch echt dat 

deze telling pas aanvangt op de 1ste dag van de week na het Pesach in de week 

van het FOB! Dus op de Jewish Calendar 5776-5777 viel voor Messiaanse 

gelovigen die deze kalender navolgen toch echt de symboliek van de opstanding 

weg en nog veel meer. Pesach zo’n 3 weken later als volgens de zon-

sterrenkalender en vallend op sabbat en niet op dinsdag.  Vervolgens de 

opstanding al 1 dag later uitgaande van de omer symboliek die men dan laat 

starten… want geen 3 dagen en 3 nachten in het graf zoals Jesjoea zelf het teken 

van Jona omschreef, geen hoge sabbat tijdens die dagen.. 

Nog een voorbeeld: voor 2018 valt Pesach op de Joodse kalender op 30 maart. 

Dat betekend dat Nisan 1 op 17 maart valt; dat is vóór de equinox! Men past een 

aanpassingsregel toe omdat als men de normale procedure volgt – wachten op de 

nieuwe maan ná de equinox- dan raken de voorjaarsfeesten te ver achterop bij de 

progressie in de natuur! Kortom: chaos, menselijke manipulatie en misleiding 

omdat de Joodse kalender gesynchroniseerd is met de Gregoriaanse kalender en 

zomaar aangepast wordt als dat beter uitkomt. 

Als je die synchronisatie van de Joodse kalender met de Gregoriaanse kalender  

loslaat en telt vanuit de equinox en die dag als dag 4 aanmerkt, dan valt elk jaar 

de sabbat niet meer automatisch op de Gregoriaanse zaterdag  maar 

bijvoorbeeld op de dinsdag in 2015 en op woensdag na de equinox voor heel 

2016 tot in 2017 (dat komt doordat de Gregoriaanse kalender in het jaar 2016 een 
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schrikkeldag heeft: 29 februari). 

Voor 2017 valt de sabbat, geteld vanaf de visueel waarneembare voorjaars-

equinox op maandag 20 maart drie dagen later op de gregoriaanse donderdag – 

en zo verder een heel jaar door.  

Let op: dat de zadok sabbat steeds op een andere dag valt vanaf de voorjaars- 

equinox komt enkel en alleen doordat de Gregoriaanse kalender telkens weer 

schrikkel-manouvres uit voert! We hebben de neiging daar van slag te raken 

maar het laat alleen maar zien dat we de Gregoriaanse kalender bewust of 

onbewust als het juiste referentie kader kiezen. We moeten echter leren 

omdenken: JHWH geeft ons elk jaar twee maal een uniek wereldwijd 

natuursignaal waardoor we de FEEST-KALENDER precies kunnen uittellen; dát 

moet ons referentie kader zijn! 

 

Voordat je ondanks de uitleg tot nu toe, in het verweer schiet dat de huidige 

zaterdag toch écht de sabbat moet zijn is het goed om ook in overweging te 

nemen dat JHWH in Deuteronomium 28:64 in de vloek op rebellie omschrijft 

en dat dit voor Israël betekend dat ze in ballingschap zullen gaan en daardoor 

niet meer in staat zullen zijn de gezette tijden te eerbiedigen doordat ze 

gedwongen worden andere goden te aanbidden: JHWH zal u verspreiden onder al de 

volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere 

goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen. 

In Deuteronomium 31:17 verklaart JHWH aanvullend dat hij zijn gezicht voor 

hen zal verbergen.   

Iemand in het gezicht zien, associeer je direct met intimiteit. De moadiem zijn vanaf de 

schepping de ontmoetingsmomenten bij uitstek om de intimiteit met JHWH te beleven. 

Dus een verborgen gelaat van JHWH betekent verborgen Moadiem.  
 

Concluderend dat de Gregoriaanse ballingschap kalender en de daarop 

aansluitende Joodse kalender niet synchroon loopt met de Bijbelse sabbat zoals 

bevolen door de Zadok priesters, doet ons realiseren dat het profetisch woord 

maar al te zeer werkelijkheid is geworden en nog steeds zo functioneert. Want 

de sabbat zoals bepaald door de Zadok’s (Equinox is dag 4 en de sabbat dus 3 dagen 

later) is zeer moeilijk te eerbiedigen in de Westerse wereld omdat we verstrikt 

zitten in de wereldwijd verspreide Gregoriaanse werkweek. Vrij vragen voor de 

jaarlijkse feesten, dat is voor velen nog wel te regelen. Maar niemand met een 

baan heeft genoeg vrije dagen om ook nog eens de wekelijkse sabbatdagen te 

eerbiedigen als die door de weeks moeten worden opgenomen (bijvoorbeeld op de 

Gregoriaanse dinsdag in 2015 en 2016 en dan ook nog eens de switch naar de woensdag 

na de equinox in het voorjaar van 2016). Pas als we bij de 2de grote Exodus uitgeleid 

worden kan een compleet herstel van de Bijbelse kalender massaal plaats 

vinden.  

Ezechiël 39:27-29 spreekt profetisch over de opheffing van deze vloek als het 

volk Israël terug zal keren uit de ballingschap in het aan Abraham beloofde land. 

Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik 

door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Dan zullen zij weten dat Ik, JHWH, 
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hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer 

verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal Mijn aangezicht 

niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, 

spreekt Elohim JHWH. 

Het is schokkend om te zien hoeveel waarheid vermengd is met leugen op allerlei 

aspecten rondom de kalenderbepaling door de eeuwen heen met als eind 

resultaat een meesterstuk van de Antichrist. Nu wordt wel heel inzichtelijk hoe 

diep de misleiding is wereldwijd.. de moslims rusten op vrijdag, de joden op 

zaterdag, de christenen op zondag, maar de ware aanbiddingsdag.. elk jaar 

constant op dag 3 ná de equinox en dat is dan op een variabele dag midden in de 

week op de Gregoriaanse kalender. 

Het maakt wel inzichtelijk hoe profetisch de Torah is voor de eindtijd: we zitten 

ook nu weer/nog onder de slavernij, niet meer van Egypte maar van Babylon.. 

Velen worden geacht door de weeks te werken en de kinderen moeten naar 

school.. Je wilt JHWH volgen, dat lukte allemaal wel in het weekend, maar nu 

ervaar je ineens gebonden te zijn! Probeer je kinderen maar eens van school 

thuis te houden op een door de weekse dag vanwege je geloofsovertuiging.. 

Genoeg te verwerken.. ik ga door met commentaar op deze kalender ijkregel in 

paragraaf 4.10 t/m 4.12 

4.9 Verdiepend artikel Rob Moore 

Wederom volgt een deel van een verdiepend artikel, nu van Rob Moore, door mij 

vertaald: With The Exiled Zadok’s Historical Formula On The Identification Of The 

Biblical Sabbath Day Now Revealed, How Is It That Judaism’s Sabbath Occurs Neatly On 

The Gregorian Saturday?  Het is nog meer leeswerk, maar wil tot een goede 

beoordeling komen en eventueel gemotiveerd raken voor draconische 

maatregelen dan moet je wat.. Rob probeert uiteen te zetten hoe de kalender in 

de geschiedenis stap voor stap is aangepast. 

 

Met de herontdekking van de historische kalender formule van de Zadok’s in 

ballingschap reist de vraag op: hoe komt het dat de Joodse sabbat keurig 

synchroon loopt met de Gregoriaanse zaterdag? De geschiedenis beschrijft dat Juda, 

gebukt onder de ballingschap in het Romeinse rijk, gedwongen werd de Romeinse kalenderdagen te 

hanteren. De sabbatdag werd verboden onder dreiging van vervolging. Bestudeer je de verschillende 

kalenderopties  in de context van de Qumran getuigenissen van Zadok priesters in ballingschap, dan 

is het aannemelijk te concluderen dat Hillel de 2de rond 330-365 verantwoordelijk is geweest voor  de 

verdere reorganisatie van de toen al aanwezige Rabbinale maankalender door deze optimaal te 

harmoniseren met de Romeinse kalender. Om de ernstige vervolging van Joden in die tijd te doen 

stoppen werd er voor gezorgd dat de rabbinale sabbat gelijk ging lopen met de heidense religieuze 

dag van saturnalia. 

Let op, er is vooralsnog geen historisch bewijs gevonden voor deze aanname. Maar wat we wel 

weten is  dat Rabbinale maankalender overduidelijk aangepast en veranderd is. Sinds de 

aanpassingsregels van Hillel vallen de jaarlijkse feesten namelijk keurig in de 19 jarige cyclus van de 

Romeinse kalender. Maar het vermelden van een verandering in de sabbatdag is niet historisch vast 
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gelegd. De Joodse Encyclopedie omschrijft het in het artikel “calendar, History of, pp 502-503, Funk 

and Wagnalls, 1903, vertaald: het is onzeker wat de kalender van Hillel oorspronkelijk bevatte, en 

wanneer die algemeen geaccepteerd werd. In de Talmoed is er geen spoor van te ontdekken. 

Met andere woorden: alle details van de toegepaste aanpassingen door Hillel van de Rabbinale 

kalender, en verordend vanaf die tijd aan alle Joden in de Diaspora tot op de huidige dag, zijn 

onvindbaar verborgen! Alleen de huidige reken methode is bekend aan de Rabbijnen in ballingschap. 

Echter, er is wel indirect bewijs van de aanwezigheid van een conflict over de zonne- tegenover de 

maan- kalender in de tijd voorafgaande aan de 1ste komst van de Messias. De geschriften van de 

Zadokpriesters geven een eenduidig en sterk getuigenis van een heilige, op de zon gebaseerde 

kalender met daarbij een formule hoe de wekelijkse sabbatdag geïdentificeerd moest worden. 

Waarom hielden de Zadok's zich dan stil over de aanwezigheid van een conflict over hoe de sabbat 

dag te identificeren tussen 130 v.C en de dagen van Jesjoea op aarde?   

Hoe kan het toch dat de verdreven Zadok priesters getuigen hoe de sabbatdag te berekenen, die 

absoluut niet synchroon loopt met de zaterdag van de Gregoriaanse kalender, maar dat heden ten 

dage de Joodse kalender toch gewoon synchroon loopt met de Gregoriaanse zaterdag? Dit vraagt om 

uitleg.. 

In de evangeliën vinden we toch 2 incidenten waaruit blijkt dat er 2 kalenders in omloop waren in de 

dagen van Jesjoea op aarde. Dat Jesjoea een andere kalender aanhield valt op te maken uit het feit 

dat hij een dag eerder Pesach vierde dan de Joden in de tempel, en ook kunnen we dat opmaken uit 

zijn verklaring in Johannes 7: 8 dat het nog niet Zijn tijd was om naar het Loofhuttenfeest op te gaan 

terwijl dat feest al wel gaande was in de tempel.  

Tegelijkertijd waren de schriftgeleerden er ten tijd van deze 2 incidenten al op uit een geschikte 

aanleiding te vinden om Jesjoea aan te kunnen klagen. De vraag reist dan echter: als de schrift- 

geleerden in die dagen al totale religieuze controle hadden over het volk en daarmee ook over de 

kalender in die tijd, dan hadden de schriftgeleerden gemakkelijk een aanleiding gehad om Jesjoea 

voor het Sanhedrin te slepen onder beschuldiging van het breken van de Torah van Mozes met 

betrekking tot de manier waarop hij de feesten vierde; Pesach een dag te vroeg en LHF een bepaalde 

tijd te laat. Dus waarom pakten ze Jesjoea hier niet op, maar kozen ze voor Godslastering..? Ze keken 

wel uit om Jesjoea op de kalendermethode aan te klagen want een groot deel van het volk, 

bestaande uit Esseenen zou dat mogelijk niet accepteren. Ze zochten liever een aanklacht die geheel 

los stond van het gevoelige sektarisch theologische conflict van die dagen, namelijk: het onderlinge 

conflict over de kalendermethode tussen de Farizeeën & sadduceeën  tegenover de Esseenen & het 

Zadok overblijfsel. Dus politiek gezien zou elke aanklacht op kalendergebied hen niet voorzien van 

draagvlak en jurisprudentie. 

Het is gewoon historisch bewijs via Josephus dat de Esseenen een dusdanig grote groep vormde in 

die tijd onder de Joodse populatie, dat we kunnen concluderen dat de Schriftgeleerden nog niet de 

volle controle over de gezette tijden naar zich toe konden trekken in die dagen, wat later wel het 

geval was.  In de evangeliën is geen overtuigend bewijs te vinden van een kalender conflict tussen 

Jesjoea en de Farizeeën/Sadduceeën over de sabbatdag. Waarschijnlijk werd de wekelijkse 

sabbatdag dus nog wel berekend volgens de oude methode van de Zadok’s in de dagen van Jesjoea 

ondanks het feit dat de Schriftgeleerden al de politieke macht hadden in de tempel  en de 

maankalender hanteerden. Pas nadat de “ Messiaanse gelovigen” Judea verlieten in 68NC, deels 
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omdat ze de profetie verstonden over de komende verwoesting van Jeruzalem,  kon de autoriteit van 

de Schriftgeleerden meer vat krijgen op de overgebleven Judeeërs. De Schriftgeleerden benutten 

hun kans om politiek en religieus de controle te nemen om zich ook staande te kunnen houden 

tegenover de overheersing van Rome. 

Na de verwoesting van Jeruzalem en nadat het merendeel van de overgebleven Judeeërs in 

ballingschap werden weggevoerd in 70 n.C, verstevigden de Schriftgeleerden hun macht door de 

mondelinge Torah te verwoorden in de Talmoed van Jeruzalem. Daarbij pasten ze de kalender 

verder aan om zo min mogelijk in conflict te komen met de Romeinse week-kalender. Zo konden ze 

overleven, de macht vast houden maar zo werd ook het oorspronkelijke religieuze geheugen van 

het volk gewist.  

De Joodse Encyclopedie uit 1906 vermeld dat onder het Romeinse rijk en de regering van Constantijn 

(337-361) de vervolging van de Joden zo fel was dat alle vormen van Godsdienst uiting, inclusief het 

berekenen van de eigen religieuze kalender verboden was onder dreiging van strenge straffen. 

Blijkbaar werd het invoeren van een extra maand  in het voorjaar niet ingevoerd door  het Sanhedrin. 

Dit vond dan ook plaats in de maand AV in juli/augustus. Het lijkt er op dat de intentie van de 

Romeinen was om de maankalender van de Joden totaal te doen verdwijnen.  Onder Constantijn 

nam de vervolging alleen nog maar toe wat de Rabbinale Patriarch Hillel de 2de uiteindelijk deed 

besluiten om de tot dan toe geheime  rekenmethode van de kalender  te publiceren in 359 n C. De 

precieze aanpassingen die hij daarbij doorvoerde zijn echter niet omschreven zoals al eerder gezegd.  

De encyclopedie beschrijft dat de politieke problemen en de onzekerheid over de feestdagen zo 

groot waren in die dagen dat rabbi Abin het volgende geheim van de kalender onthulde aan Raba in 

Babylonia: telkens wanneer het blijkt dat de winter zal duren tot 16 nisan, pas dan zonder aarzelen 

een schrikkeljaar toe.  

Heden ten dage zijn  Joodse schrijvers het er over eens dat Hillel de kalender vaststelde. Maar zoals 

al een paar maal gezegd is het niet mogelijk om te traceren WAT hij veranderde. Maar door de 

ontdekking en uiteindelijke publicering van de Qumran rollen zijn we er ons van bewust geworden 

dat het niet anders kan dan dat de Bijbelse kalender ernstig veranderd is in de geschiedenis. 

De rabbijnen/schriftgeleerden herkennen de laatste decennia in toenemende mate ook zelf dat er 

een cumulatieve fout zit in de kalendermethode van Hillel, zeker met betrekking tot de berekening 

van Pesach. Dit komt door verkeerde berekeningen van de lengte van zowel het zonne- als het maan-

jaar. Je kunt Rabbinale internet berichten vinden de laatste jaren met de toenemende roep dat de 

kalender methode dringend aangepast moet worden.  

Een vertaalde quote van Arthur Spier, the comprehensive Hebrew Calender, p 227: de her-geboorte 

van de staat Israel doet in ons de hoop herleven dat het nieuwe Sanhedrin, erkend door het gehele 

volk, herbevestigd zal worden in onze tijd. Het zal de taak van het Sanhedrin zijn om te beslissen 

wanneer en hoe de geheiligde kalender van Hillel de 2de herzien moet worden in samenhang met de 

Torah en de astronomie. (uit het  artikel “admissions on the Calculated Rabbinical alendar” 

http://www.truthontheweb.org/admit.htm ). 

Sinds de tijd van Hillel’s niet traceerbare herformulering  van de Judaistische kalender, worden 

hedendaagse Rabbinale theologen zich  er dus meer en meer bewust dat hun kalender methode 

nodig herzien moet worden, bijvoorbeeld  omdat de maand Nisan steeds moeilijker kloppend is te 

http://www.truthontheweb.org/admit.htm
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krijgen met het voorjaar, met tot gevolg dat in bepaalde jaren het Pesach in de wintertijd wordt 

gevierd en niet in de lente. 

Nogmaals de vraag wat Hillel in vredesnaam aangepast heeft.. heel verdacht.. het roept de 

profetische woorden op van Jesjoea de Messias met betrekking tot het laatst der dagen, de tijd 

waarin wij nu leven: Lucas 11: 53-12:3 Toen Hij deze dingen tegen hen zei, begonnen de 

Schriftgeleerden en Farizeeën hevig tegen Hem tekeer te gaan en dwongen zij Hem Zich over veel 

dingen uit te spreken: zij spanden strikken voor Hem om iets uit Zijn mond op te vangen, opdat zij 

Hem zouden kunnen beschuldigen. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen 

bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon Hij te spreken, allereerst tot 

Zijn discipelen: Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Want er 

is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal 

worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in 

de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. 

Het is dan ook niet voor niets dat er steeds meer vragen worden gesteld in deze dagen over de 

kalender. De volle openbaring door de Geest van JHWH aan zijn geheiligde rest kan niet ver meer 

weg zijn! Alle lof en eer aan onze Verlosser Jehosjoea, die Zijn volk verklaarde dat ze de waarheid 

zullen kennen en dat die hen vrij zal zetten. 

4.10 Opkomende vragen en suggesties 

Er komen mogelijk vragen in u op zoals:  

Vielen de eerste 3 scheppingsdagen dan buiten de tijd?  Een wedervraag is dan: 

telt de Joodse kalender dan precies vanaf de eerste scheppingsdag? Dat weet 

niemand! Bovendien is het de vraag in hoeverre je de 2 zeer van elkaar 

afwijkende scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2 historisch, literair of 

theologisch moet lezen? De beste benadering lijkt filosofisch. Dan zijn de 

scheppingsverhalen leerverhalen waarin de vermelde “historische” beelden 

ondergeschikt zijn aan de strekking van het narratief verwoorde betoog. (Peter 

van ’t Riet schrijft hierover in zijn boek: De filosofie van het scheppings verhaal) Hij zegt 

ook bij uitleg over de vierde dag: Hoewel we met de eerste drie scheppingsdagen al 

een begin van tijd hebben meegekregen, komt de schepping van de tijd in dit en de 

volgende verzen pas goed op gang. Het is een schepping geheel in de stijl van het 

beginselprogramma van de Tora, want uit de basiseenheid van de dag ontwikkelen zich 

weken, maanden, seizoenen, jaren eeuwen. Deze langere tijdsperioden lijden op deze 

vierde dag nog helemaal geen actueel bestaan. Ze zijn slechts potentieel aanwezig en 

komen voort uit de beweging van de hemellichamen. Met andere woorden: de klok 

gaat dan pas echt lopen. 

In het scheppingsverhaal begint Elohim te tellen vanaf dag 1 en de 7de  dag is 
dan de rustdag.. waarom dan ineens dag 4 als begin punt om naar dag 7 te 
tellen om zo de dagen van de week kloppend te krijgen met de gebeurtenissen 

van Pesach en opstanding? Het komt er op neer dat 99,9 procent of nog meer 
van de gelovigen op dit moment de aanname heeft dat er eeuwig doorgeteld 

moet worden van dag 1 naar 7, maar schijnbaar klopt die aanname niet of 
slechts gedeeltelijk. Er is schijnbaar een uitzondering op de regel aan het begin 
van elk jaar, zo bepaald door de toegekende autoriteit van de Zadok’s. Hierdoor 
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wordt de tijd jaarlijks op regelmatige basis en minimaal herijkt op transparante 

wijze. Deze herijking is nu ook nodig omdat de kalender ontregeld is van 364 
naar 365 dagen per jaar. Een ander effect van het her-ijken is dat de feesten op 

juiste dag van de week vallen symbolisch. 
 

Is het nog te volgen wat de consequenties zijn? Dit durven te geloven is al een 

hele stap. Mijn studie handelt grotendeels over bewustwording van diverse tijden 

en kalenders die in omloop zijn, maar de praktische situatie snappen vergt ook 

wat tijd. Eigenlijk is de dag 4-ijkregel vanuit de door de natuur bepaalde equinox 

een geniale manier van schrikkelen in de tijd dat de omlooptijd van de aarde nog 

verstoord is, waarbij je echter eerst los moet komen van de Gregoriaanse 

tijdsmeting. Want wat is het concrete gevolg? In 2016 viel de equinox op zondag 

20 maart van de Gregoriaanse kalender. Dat is dan Zadok’s gezien een 

woensdag (dag 4). Doortellend vanuit de Gregoriaanse kalender volgt de sabbat 

dan voor het gehele jaar op woensdag, te beginnen op 23 maart. “Oudjaarsdag” 

op 19 maart is Zadok’s gezien een woensdag en verspringt op de dag van de 

Equinox naar.. wederom een woensdag (dag 4). 14 dagen na 20 maart is het 

Pesach (14 aviv). Dat valt op de Gregoriaanse zaterdag 2 april maar is Zadok’s 

gezien op dinsdag avond..  

Om je aan de Zadok methode te durven toe te vertrouwen moet je niet meer 

denken in termen van eeuwig repeterende (Gregoriaanse) dagen maar in 
termen van een startpunt elk jaar (equinox) en vandaar uit de sabbatten en 

feesten doortellen.  
Deze hele studie gaat over de identificatie van de sabbatten en feesten! De 
feestkalender helpt je op weg in het voorjaar en in de nazomer om de feesten te 

kunnen uittellen. Meer functie heeft deze kalender niet! Voor je werk, belasting 
aangifte, toeleven naar je verjaardag of vakantie en communicatie met anderen 

ben je aangewezen op de Gregoriaanse kalender.  

 

Wat nu? Hoe hier mee om te gaan als dit werkelijk zo is?  

Hier volgen mijn suggesties:  

 Wie het zich kan permitteren: radicaal de ijkregel toepassen: equinox is 

dag 4, dan is de sabbat 3 dagen later..  Met een hoge prijs: want zo valt 

de sabbat vaak op een door-de-weekse dag en verspringt ook nog eens 

elk jaar en waar is een gemeente te vinden die dan samenkomsten kan en 

wil beleggen? Vrijwel nergens denk ik, maar je kunt zelf de sabbat 

heiligen. 

 Voor vele anderen de zaterdag-sabbat blijven heiligen als beste 2de optie in 

een overmachtssituatie. Maar wel met de wetenschap: dit is de Joodse 

sabbatdag.. en met het gebed op de lippen: Jesjoea kom spoedig en herstel 

de tijd.  

 Voor beide groepen is het wellicht mogelijk de jaarlijkse feesten wel op de 

goede tijd vrij te vragen via opname van vakantiedagen.  
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 Ondertussen geen boodschappen meer doen op de Zadok sabbatdag, er 

zijn genoeg andere dagen beschikbaar met wat vooruitdenken en 

aanwennen. 

 In de avonduren samenkomen voor Bijbelstudie/samenkomst aan huis op 

de Zadok-sabbat.  

 In iedergeval helpt deze kennis om tot een meer mildere en nederige 

houding te komen bijvoorbeeld tegenover zondag vierders.. die zitten er 

welliswaar naast, maar als we op zaterdag sabbat blijven houden is het 

maar de vraag-, en voor anderen de zekerheid- dat dit ook niet de juiste 

dag is. 

 En verder uitzien naar het Vrederijk waarin een einde zal komen aan de 

ballingschap en de vloek definitief verbroken zal worden, óók over de 

kalender misleiding!  

In iedergeval aan het einde van het Vrederijk, als de 8ste dag aanvangt zal dat zo 

zijn volgens Openbaring 22: 1-4 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des 

levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar 

straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf 

vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn 

tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God 

en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht 

zien, en  Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 

Handelingen 3:21 gaat zo wel heel erg leven voor ons om uit te bidden! Hem 

moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God 

gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 

  
tot de tijden dat alle dingen worden hersteld.. 

4.11 Wat deed Jesjoea? 

Er is helaas een groot verschil tussen een zon- of een maankalender om de 

Bijbelse feesten te berekenen. Tot nu toe is al heel veel aangedragen om u te 

helpen om tot een weloverwogen meningsvorming te komen. Mocht u er nog 

steeds niet uit zijn, dan kan de volgende vraag en het antwoord daarop 

natuurlijk, ook nog helpen: Wil ik werkelijk navolger van Jesjoea zijn, ook wat 

betreft de kalender?  Zo ja, dan is het goed om te onderzoeken of er 

aanwijzingen zijn in de evangeliën of Jesjoea een andere kalender aanhield dan 

de Joden in zijn rondwandeling op aarde. Want Jesjoea heeft de wil van de Vader 
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volmaakt uitgeleefd, dus ook de feesttijden, toch?! 

Die aanwijzingen zijn er als je kalender gerelateerde informatie uit de evangeliën 

combineert met andere geschiedenis bronnen en astronomische reken- 

programma’s. We zullen zien dat Jesjoea de kalender volgens de Zadok’s 

navolgde. Dat is niet verwonderlijk omdat Jesjoea zelf een Zadok priester wordt 

genoemd in de Hebreeënbrief, constateerden we al in paragraaf 4.3  

 

De Hebreeënbrief heeft als thema: waarschuwing aan vroeg messiaanse 

gelovigen die terug dreigden te vallen in Rabbinale leer. Vanuit deze 

waarschuwing is de focus dat Jehosjoea de hoogste autoriteit heeft als Zadok 

hogepriester en dat HIJ dus nagevolgd moet worden.. Hebreeën 5:4-6 en 10, 
(waarbij geciteerd uit Psalm 2:7, 110:4, Handelingen 13:33) En niemand neemt die eer 

voor zichzelf, maar men wordt er door JHWH toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook de 

Messias zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij die tot hem 

heeft gesproken: jij bent Mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals Hij ook op een andere 

plaats zegt: Jij bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. 

De vraag kun je ook anders formuleren: waren er 2 (of meer) feestkalenders in 

omloop in de tijd van Jesjoea’s bediening op aarde?  

In Johannes 7:2-10 lezen we mogelijk al een aanwijzing dat Jesjoea een 

andere feesttijd aanhield als de Joden die de macht hadden gegrepen ten koste 

van de Zadokpriesters. Zijn broers vragen hem op te gaan naar het Loofhutten 

feest “van de Joden” staat er. Waarom staat er niet gewoon: naar het Loofhutten 

feest? Het antwoord van Jesjoea in vers 8 en 9: Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar 

dit feest, want Mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in 

Galilea. 

Geen keihard bewijs, maar wel frappant! 

Nog een indirecte aanwijzing is dat Jesjoea heel duidelijk het leiderschap en de 

leer van de Farizeeën en de Sadduceeën aanmerkte als corrupt en niet van de 

Vader: Marcus 7:9-13 vers 13: en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw 

overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u. 

En Johannes 8:39-44 Vers 44: U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw 

vader doen;  die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er 

is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want 

hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 

Dat zijn nogal confronterende woorden van Jesjoea. De hele context van de 

machtsverhoudingen in die dagen is al uitgebreid beschreven in bv paragraaf 

3.21, 3.23, 4.4, 4.7 en 4.9. Heel kort samengevat: Vanuit de geschiedenis die 

verder ontrafeld is via de Qumran rollen weten we dat de leiders in die tijd de Zadok 

priesters verdreven hadden en een maan kalender propageerden. Het is zelfs zo dat de 

kalender als tijdsheiliging op basis van de zon, een hoofdthema is in de verzameling 

Qumranrollen. Omstreeks 175 v.C. werd de hogepriester Jason afgezet. Waarschijnlijk 

zijn in die tijdsperiode de rollen geschreven en misschien zelfs deels uit de tempel 

meegenomen door vluchtende Zadok priesters. Sinds 157 v.C. waren alle Zadok priesters 



72 
 

verdreven en zijn er geen beschrijvingen meer gevonden over engelen, het paradijs, 

Henoch en de zonne-kalender tot aan 300 na Christus, terwijl deze thema’s juist 

nadrukkelijk door de Zadok priesters beschreven werden. Men had wat te verbergen of 

uit te wissen in het collectieve geheugen. Het zou mij niets verbazen als de woorden 

van Jesjoea slaan op deze hele onverkwikkelijke politieke en religieuze context 

met betrekking tot de kalender. Want het veranderen van de feesttijden van 

JHWH door het introduceren van een afwijkende kalender is een ernstige zaak.  

Stefanus vertelde het toenmalige leiderschap ook de waarheid, op basis waarvan 

hij vervolgens gestenigd wordt in Handelingen 7:51-53   

Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw 

vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben 

zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en 

moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die 

niet in acht genomen! 

  Stefanus gestenigd.. 

En wat lezen we direct voorafgaande aan de redevoering van Stafanus in 

Handelingen 6:7.. En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem 

nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. 

Zou het misschien zo zijn geweest dat Stefanus bij die priesters heeft behoort die 

aan het geloof gehoorzaam zijn geworden en dus de leringen van de corrupte 

hogepriester weersprak (Handelingen 7:1) maar getuigde van gehoorzaamheid 

aan de Profeet naar wie wel geluisterd moet worden? (Handelingen 7:37) 

Wat zegt deze profeet, we weten dat dit Jesjoea is geweest bij zijn 1ste komst,  

dan zelf over de kalender? 

De meest duidelijke tekst is Mattheüs 16:1-4 En de Farizeeën en de Sadduceeën 

kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel 

wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi 

weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. 

Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de 

tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal 

geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg. 

 

Volgens mij is dit een kalender-clash! De tekenen van de tijden.. zou dat niet op 
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de moadiem slaan? De gezette tijden die profetische tekens zijn van het heilsplan 

wat de Messias in opdracht van de hemelse Vader uitvoert en welke tekens hij op 

dat moment spoedig voor de 1ste helft daadwerkelijk zou gaan vervullen? (de 

voorjaarsfeesten). 

  

Toch blijft het bijna verdacht dat Jesjoea niet openlijk tegen de maankalender 

van de Joden in ging en daar veel duidelijker over is geweest. De redenen hiervoor 

zijn uitgediept in het verdiepende artikel van Rob Moore in paragraaf 4.8. De kalender 

was mogelijk nog maar gedeeltelijk aangepast op dat moment. 

 Een ander weerwoord hierop is dat er zoveel meer thema’s zijn waar 

gelovigen van mening over verschillen en waarbij verzucht wordt: was het 

maar iets duidelijker gezegd.. wanneer begint de dag precies, hoe zit het met 

de doop en mag de maaltijd des Heeren alleen met Pesach gehouden worden, hoe 

zit het met tongentaal enz.. Schijnbaar wil de Vader ons prikkelen om zelf 

nadrukkelijk ons te verdiepen in het Woord en daar keuzes in te maken. 

(zonder elkaar liefdeloos te excommuniceren en te belasteren.) 

 Als 3de punt en in aanvulling op punt 2 is de gedachte door mij heen 
gegaan dat naast het feit dat de Schriftgeleerden mogelijk een 
confrontatie over dat thema vermeden, (Jesjoea was populair bij het volk) 

óók Jesjoea zélf het thema min of meer negeerde. Eenvoudigweg omdat 
Zijn Hemelse Vader dat zo wou! Jesjoea sprak immers niets anders dan 

dat de Vader hem opdroeg?  Waarom dan? Zou het zo kunnen zijn dat de 
vloek uit Deuteronomium over “het verbergen van Zijn aangezicht” actief 

moest blijven tot het laatst der dagen waarin we NU leven? Want JHWH wil 
wel dat de mensen zich bekeren maar houdt óók vast aan Zijn verbonds 
afspraken.. Het was nu eenmaal zo dat het zó uit de hand was gelopen dat 

de vloek notabene verzevenvoudigd werd.. en dus moet die tijd vol 
gemaakt worden. Dus ten tijde van Jesjoea was de vloek nog volop in 

werking. Maar we weten ook dat tenslotte Zijn liefde weer om de hoek 
komt kijken, omdat onze Hemelse Vader een Elohim is die opzoekt wat 

verloren ging..  

Overal in het Woord zie ik dat patroon: voltrekking van het oordeel voor 
een bepaalde periode, maar daarna weer de weg vrij.. (Uiteraard afgezien 

van het feit dat bij JHWH de mogelijkheid bestaat dat Hij zich kan laten 

verbidden!) Ik geloof voorzichtig dat de definitieve opheffing van de vloek 
in gang is gezet, nu de herverzameling in Israël een eerste paar stapjes 

heeft gemaakt: herstel van de staat Israël en een gedeeltelijke terugkeer 
van het huis van Juda. 

 

Dus samengevat: misschien heeft Jesjoea niet de opdracht van de Vader 
gekregen om de kalender misleiding (die nog erger zou worden na de verwoesting 

van de tempel in 70nc) aan de kaak te stellen.. die moest nog voortduren.   
 

4.12 Lijdensgeschiedenis 

Waar Jesjoea zich niet heel duidelijk uitsprak over zeker 4 kalender varianten 

gangbaar indertijd, (de Rabbinale, de Karaitische, de Juliaanse en de Zadok kalender), 

zien we wel degelijk dat er meerdere kalenders gangbaar waren in Zijn gedrag 

en de gebeurtenissen rondom zijn lijden en sterven!  
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Er is verschil van mening over het juiste jaar, maar er is veel geschiedkundig-historisch 

materiaal beschikbaar die het jaar 30 van de Westerse jaartelling aanwijst als het 

kruisigingjaar. Daarnaast lijkt de astronomische situatie in het jaar 30 ook als enigste in 

overeenstemming te zijn met de gebeurtenissen zoals die hebben plaats gevonden 

volgens de zonne kalender én de maankalender. Want de Equinox vond plaats op 23 

maart in dat jaar en daarmee was die dag 1 aviv. De maan was op die dag 0.78 dagen 

oud en daarmee begon 1 nisan op de avond van de 23ste omdat de conjunctie daarna pas 

plaats vond. Zo ontstond in dat jaar één dag verschil tussen de zonne en de maan 

kalender.  

En dat was nou net nodig om de gebeurtenissen rondom de kruisiging te laten 

plaats vinden passend in beide kalender systemen. 

Ons is altijd geleerd dat de voor de tempel gehanteerde kalender correct was en 

dat de laatste maaltijd van Jesjoea dus geen Pesachmaal was, immers een dag 

te vroeg,  maar “een laatste maaltijd” moet zijn geweest. Deze stelling name is 

absurd omdat dit zou hebben betekend dat Jesjoea gezondigd zou hebben m.b.t. 

de feesttijden. Lees nauwkeurig Marcus 14:12 -26 en je zult ontdekken dat 

Jesjoea wel degelijk een Pesachmaal hield met zijn discipelen. (Mattheüs 26 

beschrijft het ook) Vers 12-15: En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze 

het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en 

voorbereidingen treffen, zodat U het Pascha kunt eten? En Hij stuurde twee van Zijn discipelen 

eropuit en zei tegen hen: Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een kruik water 

draagt; volg hem, en waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes: De 

Meester zegt: Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal? En hij zal u 

een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar; maak het daar voor ons gereed. 

 

Er vanuit gaande dat Jesjoea echt het Pesach hield met zijn discipelen, ga ik er 

ook van uit dat hij dat deed volgens de Schrift op de avond van 14 aviv. 

Deze verzen beginnen overigens met: En op de eerste dag van de ongezuurde 

broden, wanneer ze het Pascha slachtten..  

Dit is een voorbeeld van misvertaling voor wie de procedure voor het Pesach 

kent vanuit de Torah, o.a. beschreven in Numeri 9:2-4 Laten de Israëlieten het 
Pascha houden op zijn vastgestelde tijd. Op de veertiende dag in deze maand, tegen het vallen van 
de avond, moet u het houden, op zijn vastgestelde tijd; u moet het houden volgens alle bijbehorende 
verordeningen en bepalingen. Mozes zei tegen de Israëlieten dat zij het Pascha moesten houden. Zij 
hielden het Pascha op de veertiende dag van de eerste maand, tegen het vallen van de avond, in de 
woestijn Sinaï. Overeenkomstig alles wat JHWH Mozes geboden had, zo deden de Israëlieten.   

 

De 1ste dag van het ongezuurde brood is echter de 15de dag van de maand Aviv, 

(o.a. Leviticus 23:6) terwijl het Pesach lam op de 14de dag werd geslacht en 

gegeten.  

Zoals Jesjoea het aangaf geschiedde volgens vers 16 en17 En Zijn discipelen 

vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het 

Pascha gereed. En toen het avond geworden was, kwam Hij met de twaalf. En toen zij aanlagen en 

aten, zei Jesjoea: Voorwaar, Ik zeg u.. 
Tijdens deze Pesach viering sloot hij met de reeds bekende symbolen van brood 

& wijn een vernieuwd verbond met zijn discipelen. De maaltijd des Heeren is hier 

op gebaseerd, (In het Christendom tot een heilig sacrament gemaakt door de RK kerk: 

het heilig avondmaal) en ongetwijfeld heeft Jesjoea de 4 bekers wijn geschonken 

met tekst en uitleg uit de Torah. Daarna vertrok hij naar de olijfberg.  



75 
 

 4 bekers bij de Pesachviering 

In dit gedeelte zie je in het gedrag van Jesjoea hoe hij de feestkalender 

hanteerde; In Markus 14 :13 lezen we de opdracht de maaltijd klaar te maken.. 

en de man met de kruik water te volgen.. (tevens profetisch beeld van het 

sterrenbeeld Waterman?? Bullinger beschrijft in zijn boek het getuigenis van de sterren 

dat de Waterman inderdaad staat voor de mens Jesjoea de Messias die vernederd werd 

in de dood en toch gezien zal worden als de Schenker van alle zegen blz 103).  

Wat ging de waterdrager met dat water doen? Laten we aannemen dat hij zijn 

huis en de bovenzaal ging reinigen van gezuurde producten volgens de opdracht 

van Mozes in de aanloop naar het feest van de ongezuurde broden. Deze man 

deed dat dus een dag eerder dan de Joden..  naar dat huis wou Jesjoea! De 

waterkruik drager moet wel een Zadok-aanhanger geweest zijn of een Esseen; 

die hanteerden als enigen het gebruik dat een man een waterkruik droeg op het 

hoofd. Ook in Lucas 22:15 en16 lezen we dat Jesjoea tegen zijn discipelen 

zegt: En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga 

lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk 

van God. 

 
 

Dat moet dus absoluut de 14de aviv zijn geweest anders zou Jesjoea gezondigd 

hebben tegen het Torah gebod van de Vader om op dat tijdstip Pesach te vieren.  
 

Maar waarom deden de Farizeeën dit dan ook niet? Jesjoea werd namelijk na zijn 
Pesachviering met de discipelen, gevangen genomen in de nacht en over de 

volgende ochtend lezen we in Johannes 18:28 Ze brachten dan Jesjoea van Kajafas naar 
het gerechtsgebouw, en het was 's morgens vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat 
zij niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden eten. 
 

Het was dus de voorbereidingsdag van de Farizeeën.. en die was een dag later 

dan die van Jesjoea. 14 nisan van de Joden was een dag later dan 14 aviv van 
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Jesjoea! Dit is toch onomstotelijk Bijbels bewijs dat er 2 kalenders in omloop 

waren?  

Ook astronomisch klopt deze conclusie, want via de huidige –astronomische 

computerprogramma’s is te berekenen dat de 14de aviv (Hebreeuwse naam van de 

maand) precies 14 dagen na de equinox viel in het jaar 30 en dat 14 nisan, (de 

Babylonische naam van de maand), op basis van de maankalender precies een dag 

later viel. Alleen in het jaar 30 na Christus Juliaanse kalender valt alles op zijn 

plek: de Equinox op woensdag 22 maart, de astronomische nieuwe maan op 

donderdag 23 maart, de 1ste maancikkel op vrijdag 24 maart, het doortellen naar 

de Pesach viering van Jesjoea op de dinsdag avond van de 14de, de kruisiging op 

de 15de , de voorbereidingsdag van de Joden juist op de 15de , 3 dagen en 3 

nachten in het graf en de opstanding op de 1ste dag van de week. Zie hiervoor 

het bijgevoegde schema.  
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Een paar opmerkingen bij het schema :  
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 persoonlijk geloof ik dat het teken van Jona letterlijk vervuld is. Dus 72 

uur en niet 3 nachten en 3 dagen in het graf maar 3 dagen en drie 

nachten, in die volgorde! > Jesjoea werd tegen de avond van het kruis 

gehaald.. er moest toestemming gevraagd worden aan de Romeinen bij Pilatus, 

na de toestemming was er een dienstopdracht, er moesten allerlei spullen gekocht 

worden.. Jesjoea moest naar het graf gebracht worden en verzorgd.. het was 

inmiddels nachtwerk en tegen de ochtend waren ze pas zover dat de steen met 

vereende krachten voor het graf werd gerold stel ik me zo voor. Dat was ook hoog 

tijd want het was dan de sabbat van de 1ste dag van het feest van de ongezuurde 

broden van de Joden! Dag 1 begon nu van het teken van Jona en zo verder.. Mij 

conclusie is dat Jesjoea opstond aan het einde van de nacht en verscheen “als de 

blinkende Morgenster”.  

 Verder is deze reconstructie, gebaseerd op relevante teksten uit het 

Woord, wat mij betreft alleen kloppend te krijgen uitgaande van een dag-

nacht definitie van een Bijbelse dag. Probeer maar uit met een avond defintie- 

lukt niet!  

 Tel je terug van 14 aviv naar 1 aviv dan kom je op een dag 4, de 

woensdag uit.. 

 Misschien reist bij u de vraag: hoe kan Jesjoea nou Pesach vieren op de 

14de aviv s’avonds en op de 15de aviv gekruisigd worden; heeft Hij dan wel 

werkelijk Pesach vervult in Zijn vlees? Jaap Heeringa heeft hier een 

prachtige studie op gedaan waarin hij uitlegt dat er een verschil is tussen 

de Pesach instructies in Exodus 12 en Deuteronomium 16. Zoek de 

verschillen in de onderstaande tabel en je snapt het..  Jesjoea heeft beide 

varianten vervult! 

Pesach Jesjoea volgens Exodus 12 

op de dinsdag 

Kruisiging Jesjoea volgens Deut. 16 

op de woensdag 

Lam, éénjarige ram of bok 

Geslacht (sjachat)  

Gebraden –de rest mocht de andere 

dag verbrand worden en gegeten 

met ongezuurd brood en bittere kruiden 

Thuis eten 

De doodsengel ging voorbij in de nacht 

van de 14de aviv 

Schapen en runderen 

Geofferd (zebach)  

Gekookt –niets mocht overblijven 

tot de morgen 

 

Eten op de plaats die JHWH verkiest 

De uittocht vond plaats in de nacht van 

de 15de aviv 

 

 In de andere jaren voor en na  het jaar 30 vallen de 2 Pesach vieringen 

niet één dag na elkaar en klopt het teken van Jona (3 dagen en 3 nachten in 

het graf) ook niet meer. Dit is mede een bewijs, net zoals in deze tijd, dat 

er minimaal 2 kalenders in omloop waren in de tijd van Jesjoea. 

En er is niets nieuws onder de zon… verdiep je er maar eens in hoeveel Pesach 

vieringen je kunt bijwonen op verschillende dagen.. Daarom is het zaak je daar 

bewust van te zijn, biddend kennis op te doen en de juiste kalenderkeuze te 

maken. 

Jesjoea besloot de verbondssluiting met zijn discipelen met de woorden in 

Marcus 12:25 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok 

tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. 
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 Vrucht van de wijnstok 

Aan ons de uitdaging de juiste kijk te ontvangen op de doorbraak van het 

Koninkrijk van JHWH die een correctie is op de historisch-rabbinale Judaistische 

religie en Romeins-christelijke religie. Het priestergeslacht van Zadok komt 

rechtstreeks uit de nakomelingen van Aäron. Zadok is en eeuwige bediening 

toegekend. Vervolging en verdrijving uit de tempel tussen 175 en 157 v.C. kan 

dat niet tegenhouden.  Ze zullen herstel vinden voor deze bediening in het 

Koninkrijk van Vrede, het Messiaanse Vrederijk. Ze zullen dan de rechters, 

priesters en leraars zijn volgens Ezechiël. Lang is verkondigd dat de dode 

zeerollen afkomstig zouden zijn van de Essenen. Dit is nu weerlegd. De Essenen 

waren sektarisch en hebben Jesjoea niet erkend.  

 
zonsopkomst Yom Teruah te Emmeloord op 23 september 2015 (dag en nacht gelijk = 

equinox). 

 

4.13 Climax in zicht 

Is de herontdekking van de Qumranrollen en de herstelde kijk hierdoor op de 

Zadokpriesters en de zonnekalender een teken dat JHWH procesmatig toewerkt 
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naar een herstel van de waarheid voor de spoedige komst voor het vrederijk? Ik 

geloof van wel. En is de kalender niet bedoeld om elk jaar uit te komen op de 

gezette tijden, om die te vieren en om de tijden te verstaan? En om dan de 

hoogste vorm van intimiteit en openbaring te mogen beleven met onze hemelse 

Vader?  

Als ik een vliegreis maak, zit ik altijd in de zenuwen of ik wel op tijd arriveer op 

de terminal en kijk ik diverse keren mijn vluchtgegevens na.. herkend u dat? 

 Arriveer op tijd bij de gate! 

 

In hoeverre zijn we er op gebrand onze afspraken met JHWH niet te missen?! 

Daarom moeten we om z’n minst vergelijken wat het Christendom en het 

Rabbinale Jodendom enerzijds, en het getuigenis van de Zadokpriesters 

anderzijds, leren over de kalender. 

Maar er staat ons nog heel wat te wachten voor het zover is. JHWH stelt Zijn 

apart gezette kinderen wat dat betreft niet voor verrassingen.  

 

Lees bijvoorbeeld eens Jesaja 24: 17-23 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de 

aarde! En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; 

en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de 

hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven. Scheuren, openscheuren zal 

de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal 

de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren  als een nachthutje, haar overtreding zal 

zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. Op die dag zal het gebeuren dat 

JHWH de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de 

aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen 

opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. 

De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als JHWH 

van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er 

heerlijkheid zijn. 

Vervaarlijk wankelen en waggelen van de aarde.. Hé, gaat er inmiddels een 

lampje branden? Zou dat te maken hebben met herstel van de aardas die nu 
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gekanteld is? 

 

Dat, en wat er verder geschreven wordt moet allemaal nog gebeuren want “op 

die dag”verwijst echt naar de eindfinale. Roept dit angst bij u op? Wij mogen 

geloven dat wij niets te vrezen hebben als we blijven bij het getuigenis van 

Jesjoea en het houden van Torah. (Openbaring 14:12 o.a).  

Het woord staat boordevol troost. Bijvoorbeeld in Psalm 46:2 en 3  JHWH is ons een 

toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet 

bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats.. 

Deze Psalm benoemd dat de hand van JHWH is in de verwoestingen die op aarde 

zullen plaats vinden. (vers 9 en 10). Maar ook dat HIJ oorlogen doet ophouden en 

dat Hij geroemd zal worden op aarde(vers 11 en 12).  

JHWH is in staat om zijn apart gezette kinderen, die leven te midden van alle 

andere mensen, bovennatuurlijk te beschermen in de eindtijdrampen. (Dus weg 

met de dwaalleer van de opname, o.a gepropageerd door het zoekdwaallicht). Of, als 

een deel van de geheiligden toch moet sterven als martelaar, en Openbaring is 

er helder over dat een aantal van hen daartoe geroepen is, zal JHWH hen weer 

op wekken in het Vrederijk (verbeeld in het Loofhuttenfeest) of aan het einde daar 

van voordat de eeuwigheid begint. (verbeeld in het feest van de achtste dag). 

  
Haar overtreding zal zwaar op haar drukken.. 

Om van dit zijspoor weer bij de kalender terug te komen.. het laatste vers 

spreekt over de maan en de zon. Het mag duidelijk zijn dat er door bijvoorbeeld 

vulkaanuitbarstingen, branden, komeetinslagen, oorlog en wat niet meer, zoveel 

rook en as in de lucht terecht komt dat door de breking van het licht de maan 

inderdaad rood gaat kleuren (zoals nu al gebeurt bij zons/maan op- en ondergang). 



81 
 

Dat in dit vers specifiek de maan en de zon genoemd worden heeft niets te 

maken met het feit dat dit nou de 2 lichten uit Genesis in zouden moeten zijn. 

Het hoofdonderwerp is oordeel over de aarde, zichtbaar wordend aan de zon en 

maan volgens de normale natuurwetten. En dat effect is niet zichtbaar t.o.v. de 

sterren in de nacht. Die zullen dan voor een deel eenvoudigweg helemaal niet 

meer te zien zijn. In deze tekst fungeren de zon en de maan wel als een teken 

(oath). 

Het volgende staat ook in Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de 

hemel zeggen: Ga uit haar (Babylon) weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar 

zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 

   

Ga uit van haar mijn volk.. 

Deze profetieën uit Jesaja en Openbaring dwingen ons om vooruit te kijken. Wie 

weet hoe dichtbij dit allemaal al is. Is het dan niet uw wens om het juiste 

uurwerk te willen raadplegen om de tijden te herkennen en in JHWH’s intimiteit 

te kunnen verkeren op Zijn apart gezette ontmoetings-momenten, de Moadiem? 

Die kosmische klok is voor iedereen wereldwijd te raadplegen; vervolgens moet 

je nog kunnen tellen tot 10, 14 en verder tot 50 in het voorjaar en 10, 15 en 

21+1 in het najaar. 

Het is daarom goed om met elkaar na te denken hoe nu verder.. persoonlijk en 

als gemeente. Is dit niet een Tesjoeva moment? Een kalenderhervorming die niet 

makkelijk ,maar wel noodzakelijk is? 

De Torah verteld het einde van het begin; en wat lezen we in Deuteronomium 

32:16-20a wat de reden is waarom er zoveel verwarring is over de tijdstippen 

van de gezette tijden? Zij hebben Hem tot na-ijver gebracht met vreemde goden, met 

gruwelijke daden hebben zij Hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de 

demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die 

kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De Rots die u 

verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd, en u hebt de God Die u gebaart heeft, vergeten. 

Toen JHWH dat zag, verwierp Hij hen, uit toorn tegen Zijn zonen en Zijn dochters. Hij 

zei: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen.. 

Het aangezicht van JHWH was bij uitstek zichtbaar op Zijn heilige ontmoetings 

momenten, op de Moadiem. Ik sprak er eerder al over naar aanleiding van 

Deuteronomium 31:17 in paragraaf 4.8  Door verwarring over de kalender was 

en is het niet zomaar meer mogelijk om in optimale intimiteit te naderen voor 
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JHWH!   

Wat hebben wij een reden om op de knieën te gaan of JHWH ons genadig wil zijn 

en ons de juiste openbaring wil geven over zijn kalender, met als doel om Hem 

vanuit “tesjoeva” bij vernieuwing te mogen ontmoeten op ZIJN tijden, en niet 

misleide tijden! Want met ons eigen horloge, hoe duur ook, zullen we de juiste 

tijd niet kunnen inschatten.  

Horloge met zonnestelsel meedraaiend in beeld;   

slechts 34.000 euro 

Onze hemelse ABBA Vader wil ook dat herstel! Maar het is een beweging die van 

2 kanten op gang moet komen. JHWH beweegt onmiskenbaar op dit moment en 

Hij let op ons hart, of het werkelijk bereid is om ook in beweging te komen, 

oftewel “tesjoeva” te doen. S’hema omvat “horen én doen”.  

Ik hoor wel de verzuchting: “waarom een heel boekwerk nodig, van alles er 

omheen om je punt te maken? Ik moet het toch gewoon in mijn Bijbel kunnen 

lezen en ontdekken? Mijn antwoord daarop is ja en nee; Er is inderdaad heel veel 

zelf te ontdekken.. maar waarom lezen we dan toch in het Woord: ik heb u 

leraren gegeven? En is onderwijs geven ook niet 1 van de gaven van de Geest? 

En als je dit bezwaar wilt toepassen op de zonne-kalender, wees dan eerlijk en 

gebruik dat argument ook voor de maan-kalender. Want om aanhanger van de 

maankalender te worden, kom je in het Woord alleen ook maar beperkt verder. 

Alles wat je te horen hebt gekregen, of klakkeloos voor waar aangenomen hebt 

over de maankalender is afkomstig uit buiten-Bijbelse bronnen. Dus zonder 

buiten-Bijbelse bronnen/traditie kunnen wij maar heel beperkt uit het Woord 

opmaken hoe de kalender precies te bepalen is. De ellende is alleen: op welke 

buiten-Bijbelse bronnen moet je afgaan? Er is vermenging van kennis 

opgetreden. Het 5de boek van de Torah, bijna geheel Deuteronomium, omvat de 

laatste toespraak van Mozes. JHWH sprak door Mozes het volk toe op het 

moment dat ze bijna het beloofde land in bezit mochten gaan nemen. In 

hoofdstuk 7 gaf JHWH een radicaal gebod om vermenging met de heidense 

volken en daarmee afval, te voorkomen. Leest u vooral het hele hoofdstuk eens!  
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Deuteronomium 7:5 zegt: 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. 

Altaren, beelden en gewijde stenen zijn altijd verbonden met goden en tijden 

volgens een kalender waarop die goden aanbeden moeten worden. Check dat 

maar eens af bij wat voor geloofsrichting dan ook, van new-age, hindoeïsme tot 

islam en pinksterkerk.. 

Als de Torah profetisch is voor de eindtijd, en we geloven dat die tijd is aan 

gebroken, dan moeten we ons realiseren dat we als Zijn apart gezet volk, 

verstrooid over de gehele aarde, opnieuw vlak voor de inname van het beloofde 

land staan! Breek daarom met vermenging. Vermenging is Babylon en voor de 

zoveelste keer citeer ik maar weer Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit 

de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u 

niet van haar plagen zult ontvangen. 

Bij dat uitgaan geldt in de 1ste plaats “Uw woord is een licht op mijn pad”. Aangevuld 

met buiten-Bijbelse informatie komt het vervolgens op interpretatie aan wat 

waar is. Dat is het punt waarop we onze afhankelijkheid weer moeten erkennen 

van onze Messias, die in één lijn spreekt met de Hemelse Vader door de Heilige 

Geest. Wat getuigt de Geest in Uw hart aan het einde van deze studie? 

Mijn voorstel en advies is dan ook: 

 Neem geen overhaaste en impulsieve beslissingen 

 Ga de binnenkamer van het hart in door gebed  

 Bestudeer het aangedragen materiaal zelf in het Woord 

 Luister naar Zijn stem en wacht op Zijn Shalom in het hart 

 Doe dan pas Tesjoeva uit liefde en dankbaarheid voor JHWH en tot 

ongeveinsde broederliefde. 

 

Jesaja 33:6  

Hij zal zijn de vastheid van uw tijden, een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis; de 

vreze voor JHWH zal zijn schat zijn. 

I Petrus 1:22 

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de 

Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. 

 

Shalom,  Charlie Lengkeek  
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Data van de feesttijden van JHWH 2015 en verder  

De voor- en najaars equinox in 2016: 20 maart en 23 september 

                                              2017: 21 maart en 23 september 

                                              2018: 21 maart en 23 september 

Vanuit de equinox zijn alle feesten van JHWH te tellen zoals beschreven in 

bijvoorbeeld Leviticus 23! 

        

 

 

Hoe maak je een zonnewijzer om de equinox zelf te observen? 

Hoe de astronomische Equinox te observeren? 

Bekijk eventueel de website:  

http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Sundials/dialprint.ht

ml 

Wat je nodig hebt is een stuk stevig papier wat je Noordwaarts moet leggen (het 

ware Noorden en niet magnetisch) en een gefixeerd stokje, en natuurlijk 

zonneschijn. Zie afbeelding 1 

   

Een andere hele simpele manier is een stok te nemen en die op een stenen 

ondergrond te plaatsen op de dagen dat je de komst van de equinox verwacht; 

dus rond 21 maart en 21 september . Markeer zo mogelijk elk uur met een 

http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Sundials/dialprint.html
http://solar.physics.montana.edu/ypop/Classroom/Lessons/Sundials/dialprint.html
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krijtstreep de punt van de schaduw op de grond.  

Op de dag van de Equinox zal de lijn recht zijn.  

  

   
Op de dagen ervoor en er na ontstaat er een curve i.p.v. een rechte lijn..  

Zelf een kleine zonnewijzer maken. 

Nederland ligt op de latitude 55. Het is mogelijk om dan een horizontale 

zonnewijzer te gebruiken die je als volgt kunt maken: 

Neem z.m. een ronde houten schijf, te zagen vanuit een plank of een 

boomstammetje of houten paal. De schijf moet een doorsnede hebben van 

ongeveer 4 centimeter en stevig genoeg zijn (ongeveer een cm) om er een lange 

spijker in te kunnen slaan. 

Hamer een (koperen) spijker in de schijf, (maar niet door de bodem). De spijker 

moet nu krom gebogen worden in een hoek van 55 graden. De stand kun je 

bepalen door eerst op een stuk stevig papier de 55 graden lijn uit te tekenen en 

die achter de spijker te plaatsen. (leg de start van de lijn onderaan het papier bij 

de basis van de spijker) 
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Als je de zonnewijzer zo klein mogelijk maakt zou je er een halshanger van 

kunnen maken.  Boor dan nog een gaatje waar een stuk  touw door heen kan. 

  
Maak nu een vel papier met de uurlijnen. Voor 55 graden latitude moet dat 

volgens onderstaande afbeelding. Je zou deze afbeelding kunnen printen en 

overtrekken of gebruik een gradenboog i.c.m. de volgende aanwijzingen uit de 

tabel kolom 3 

                   

De zonnewijzer moet op het papier worden geplaatst waarbij de spijker het 

centrale punt moet vormen tussen de 6-6 lijn en de 12 lijn. Zie afbeelding 

hieronder (Of de lijnen moeten worden overgebracht op de houten schijf door het 

papier er op te plakken of de lijnen te tekenen). 
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Gebruik: De zonnewijzer (en het papier of de aangebrachte lijnen) moeten in 

horizontale stand in lijn worden gebracht met de ware Noordpool. De zon kan nu 

via de spijker een schaduw gaan werpen van oost naar west via het noorden 

over de getekende graden uur boog. 
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