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Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent  Psalm 89:16a  

 De dag van de bazuin  
volgens de zon-sterren kalender op 23 september 2018 

 
Vandaag is het de dag van de bazuin. In het Hebreeuws yom teruah   
Het is de 1ste dag van de 7de maand en die wordt naar ik (of wij) geloof 

gemarkeerd door de najaarsequinox (dag en nacht even lang) 

 

Is er iemand vroeg opgestaan vanmorgen om de bazuin te blazen bij de opkomende zon? 
Ik wel: 
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Het is tevens het 1ste najaarsfeest en dat doet ons hart sneller kloppen want de 

voorjaars feesten stonden voor de 1ste komst van Jesjoea in zijn bediening als 
Pesach lam. Maar de najaarsfeesten staan in het teken van Zijn bediening als 

Leeuw van Juda die komt om in de autoriteit van de Vader recht te spreken. 

 
 
Zal de werkelijke vervulling spoedig aanstaande zijn? Jesjoea zei zo’n 2000 jaar 

geleden in iedergeval al: Lucas 21:25-28  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. En 
dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw 
verlossing nabij is. 

Bij die terugkomst van de Messias in grote kracht en heerlijkheid zal de 

herverzameling van Israël op gang gaan komen en oordeel worden voltrokken 
over het kwaad in deze wereld.  

 Dat betekend herstel van recht tegenover onrecht.  

 Dat betekend wets-hantering  wetteloosheid. 

Wij weten welk (muziek)instrument daarbij een rol zal spelen; De sjofar!  

 
 

Jullie weten vast wel dat veel Hebreeuwse woorden meerdere betekenissen 
hebben. Misschien ken je dan ook de basisregel dat als je de hoofdbetekenis wilt 
achterhalen van een woord, je in de Schrift moet zoeken naar de 1ste vermelding 

van dat woord.  
Waar vinden we de 1ste vermelding van sjofar?  Bij de wetgeving/ verbonds-

sluiting op de Horeb!  
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Exodus 19:16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd,  dat er op de berg 
donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk 

dat in het kamp was, beefde. 19 Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en 
JHWH antwoordde hem met een stem.  

 Exodus 20:18 En heel het volk was getuige van de 
donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden 
zij en bleven op een afstand staan.  

 
Als je een sjofar hoort is het daarom goed om op z’n minst aan de Torah denken, 
samengevat in de 10 Woorden. 

Dus nu snap je dat de yom teruah, de dag van de bazuin, alles te maken heeft 
met herstel van de rechtsorde en het elimineren van wetteloosheid. 

Overigens spreekt de Schrift ook nog over een ander blaasinstrument: de 

zilveren trompet Numeri 10:2,3 Maak voor u twee zilveren trompetten; van gedreven werk 
moet u ze maken. Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de 
kampen. Als zij daarop blazen, moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen, bij de ingang van 

de tent van ontmoeting. De trompet was speciaal bedoeld voor gebruik in de tempel. 

Geen tempel, geen trompet.. 

 

Beide instrumenten geven in iedergeval een geluid waar je niet omheen kan!  

En dat is ook de bedoeling! 1 Korinthe 14:8 Want ook als de bazuin een onherkenbaar 
geluid geeft, wie zal zich gereedmaken voor de strijd? 
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Ajj hier wordt dit blaasinstrument in verband gebracht met strijd. Dat klopt ook 

want de dag van de bazuin luidt de wederkomst van de Messias in die in 
opdracht van de Vader zal komen rechtspreken. De anti messias zal dat echter 

niet zomaar laten gebeuren dus dat betekend strijd. Op z’n minst in de hemelse 
gewesten maar we mogen verwachten dat dit dan ook z’n effect zal hebben in de 
zienlijke wereld- toch? Het begrip strijd kun je natuurlijk op heel veel manieren 

invullen 
 

Een mooi voorbeeld van de toegekende autoriteit van de Messias bij het herstel 
van de scheppingsorde valt te lezen in Psalm 89:20-29  In deze verzen, 
ontvangen middels een visioen, wordt Jesjoea beschreven naar het typebeeld 

van koning David en lezen we iets over zijn aanneming als Zoon van de Vader.  

 Eens hebt U in een visioen gesproken over Uw heilige, en gezegd: 
Ik heb een held van hulp voorzien, Ik heb een verkorene uit het volk verheven. 
Ik heb David, Mijn dienaar, gevonden;met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd. 
Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, Mijn arm zal hem sterk maken. 
Geen vijand zal hem overweldigen, geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. 
Maar Ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen, wie hem haten, zal Ik treffen. 
Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, zijn hoorn zal in Mijn Naam opgeheven 
worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. 
Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. 
Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. 
Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover hem voor eeuwig houden, aan Mijn verbond met hem trouw 
blijven. 

Vanuit de beschreven rol van de Messias in deze psalm zullen er heel wat 

bazuinen bij diverse gelegenheden gaan klinken als de najaarsfeesten- die we tot 
nu toe alleen profetisch gevierd hebben werkelijk -vervuld zullen gaan worden:  

 Mogelijk dat er bazuinen zullen klinken die ons bijeen roepen en ons in 

beweging zetten net als het volk vroeger:Numeri 10:5-8 Als u met een 
onderbroken klank (teruah) blaast, moeten de kampen die aan de oostkant hun kamp 
opgeslagen hebben, opbreken. Als u voor de tweede keer met een onderbroken klank blaast, 
moeten de kampen die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben, opbreken; van 
rustplaats tot rustplaats moeten ze met een onderbroken klank blazen. Bij het bijeenroepen 
van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken klank laten horen. En 
de zonen van Aäron, de priesters, moeten op die trompetten blazen. Het zal voor u tot een 
eeuwige verordening zijn, al uw generaties door. 

 
 En zoals ik al zei: als alarm tot oorlog en oordeel: Numeri 10:9 

Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u 
met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor 
het aangezicht van JHWH, uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden. 

Joël 2:1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het 
land sidderen, want de dag van JHWH komt, ja, is nabij! 
 

Ik denk dat de bazuinen in Openbaring óók in dat teken staan: 
Openbaring 8:2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden 

zeven bazuinen gegeven., 6  En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen 
zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. 
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Vers 13 En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide 
stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten 
van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.  

 
 

 
 We hebben in deze spannende tijden de verantwoordelijkheid om onze 

naaste te waarschuwen! Ezechiël 33:2-6 Mensenkind, spreek tot uw 
volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer Ik een zwaard over een land breng, en de 
bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot 
wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en 
waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich 
niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn 
eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten 
waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn 
leven. Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het 
volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan 
is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van 
de wachter. 

 

Tja, je zou er bang van worden, het geluid van de sjofar!  

Maar als de sjofars gaan klinken op de momenten dat het ook de tijd is van de 

hemelse Vader, dan mogen we net als vroeger wonderen verwachten! 

javascript:toggle(divn13)
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denk aan de val van Jericho: Jozua 6:20 Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. 
En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief.  En 
de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in. 

 

Dit is het eerst beschreven praktische gebruik van de Ramshoorn bij oorlogs- 

voering. Vers 4 en 5  beschrijven zelfs hoe er geblazen moest worden en merk 
ook op dat het volk vóór dat de muur valt, al in geloof moet gaan juichen!: Zeven 
priesters moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende dag zeven 
keer rondom de stad gaan, en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als 
men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk 
een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen klimmen, 
ieder recht voor zich uit. 

 

Wat de sjofar ook kan doen is verwarring brengen in het kamp van de vijand: 
Richteren 7:16 Toen verdeelde hij de driehonderd man in drie groepen en gaf iedereen een 

bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnen in de kruiken.  En vers 22 Toen de drie- 
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honderd op de bazuinen bliezen, richtte JHWH het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel 
het kamp. En het leger vluchtte naar…  

 

 

Ook deze veel gebruikte tactiek van de hemelse Vader mogen we verwachten in 

de tijden die gaan komen. 
 
Welk dier is volgens de Bijbel niet bang en laat zich niet verwarren door de 

sjofar en wordt er zelfs enthousiast van? Het paard!  

 Job 39:22-28  Kunt u het 
paard kracht geven? Kunt u zijn nek met manen bekleden? Laat u het springen als een sprinkhaan? 
De majesteit van zijn gesnuif is een verschrikking. Het schraapt in de dalgrond en het is vrolijk in zijn 
kracht, en het trekt uit, de wapens tegemoet. Het lacht om de angst en is niet ontsteld, en keert niet 
om vanwege het zwaard. De pijlkoker klettert tegen hem aan, het ijzer van de werpspies en de speer. 
Al trillend en briesend verslindt het de aarde, en is niet te houden als het geluid van de bazuin klinkt. 
Bij elke bazuinklank zegt het: Ha! en van verre ruikt het de strijd, en het hoort het tieren van de 
vorsten en het krijgsgeschreeuw. 
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Dus het geluid van de sjofar zal ook gehoord worden in meer positieve zin. 

Nog een paar positieve voorbeelden: 

>Natuurlijk in het bijzonder op de dag van de bazuin:Leviticus 23:24 Spreek tot 

de Israëlieten en zeg:  In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag 

houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. 

Numeri 29:1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een 

heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.  Het is voor u een 

dag aangekondigd door bazuingeschal. 

 

 

>Een verhaal apart is de duiding van Psalm 81:4,5  In veel Bijbels vertaald als:  

Blaas op de bazuin bij de nieuwe maan, bij vollemaan, op onze feestdag.  Want dit is een verordening 

in Israël, een bepaling van de God van Jakob. 

Wat staat er in het Hebreeuws in vers 4? 

blaas - nieuwe maand - sjofar - overdekte volheid - feest-dag  

taqa  -     chodesh        - sjofar -  be-keseh             - chag-yom 

Chodesh = maand,   overdekte volheid is geen volle maan  

en chag verwijst naar de 3 opgangsfeesten.  

Deze Psalm is dus zeker op een dag als vandaag van toepassing omdat het  

1. de 1ste dag van de 7de maand is en  

2. vers 5 bevestigd dat het een verordening, een bepaling is- dat moet dus uit de 

Torah komen en inderdaad vinden wie die verordening terug bij de instructie aan 

Mozes om bij het begin van de maand en ten tijde van feestdagen de sjofar te 

blazen:  

>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.; dus zeker speciaal op deze dag mag de 

sjofar worden geblazen. In de tijd van David was er nog geen tempel dus in 

Psalm 81 lezen we over de sjofar ipv de trompet 

Kijk voor verdere info over deze psalm in de kalenderstudie deel I paragraaf 5.14 en 5.15 

>Uiteraard voor lofprijs en aanbidding; een mooi voorbeeld zien we bij de 
inwijding van de tempel van Salomo:2 kronieken 5:13,14 het gebeurde nu, toen zij 
eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten 
horen om JHWH te prijzen en te loven, ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cimbalen 
en andere muziekinstrumenten, en toen zij JHWH prezen met de woorden: Voorzeker, Hij is goed, 
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het huis, het huis van JHWH, met een wolk vervuld 
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werd. En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, want de 
heerlijkheid van JHWH had het huis van God vervuld. 

>Tenslotte zal er een laatste bazuin klinken die een wonderlijke gebeurtenis in 
gang zal zetten waar we reikhalzend naar uit kijken; het verkrijgen van een 

verheerlijkt lichaam: 1 Korinthe 15:50-54 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en 
bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de 
onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij 
zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en 
ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden 
en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met 
onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal 
hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 

 
maar ook in 1 Thessalonisenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 
stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in 
Christus zijn, zullen eerst opstaan. 

Wat een vooruitzicht! In Messias méér dan overwinnaars!  

Voor wie In Messias is zal het geluid van de bazuinen als muziek in de oren 
klinken! 

Ik begon en eindig met Psalm 89:16 Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij 
wandelen, JHWH, in het licht van Uw aangezicht.    

Herkennen wij de klank van de bazuin? Dan moeten we ook de klank van de 
stem verstaan van degene die misschien ook zelf op de bazuin mee zal blazen: 
Johannes 10:10 Ik ben de goede Herder; de goede Herder geeft zijn leven voor de 

schapen.14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen 

gekend, 

 

Laten we iets van de kracht die verscholen ligt in de sjofar uitbidden en opnieuw 
zingen en juichen om de overwinning die gaat komen, net zoals het volk al bij 

voorbaad moest doen bij Jericho, ook al zien we de overwinning nu nog niet! 
En daarbij danken dat wij hem mogen kennen en bovenal gekend zijn door Hem! 
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                                           Charlie lengkeek  

Gezongen liederen: Opw 538, 662, 665, 603, 618, 553 en ‘Geen tijd meer te verliezen’ van Christiaan 

Verwoerd.  

Kinderliederen: In het heetst van de strijd en Jezus is de Morgenster van Elly & Rikkert 


