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Vindt u het niet handig om te weten van te voren de een belangrijke gebeurtenis
die je leven zal beïnvloeden? Vooral als ze het over leven of dood kwesties. Net
als weten bijvoorbeeld wanneer een orkaan (Katrina) zou een plaats treffen.
Leviticus 23: 1, 2 (HSV)
1 De HEERE sprak tot Mozes:
2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die
u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:
Feest van de Bazuinen (Jom Teroe’a): BEROUW
Dag van Verzoening (Jom Kippoer): VERLOSSING
Loofhuttenfeest (Soekkot): GEJUBEL
Uitdrukkingen voor de Feest van de Bazuinen of JOM TEROE’A:
De Tijd van Jacobs Benauwdheid
De Dag van Bazuingeschal
Jom Hadin/Dag des Oordeel/Het Openen van de Boeken/Het Openen van de
Poorten
Jom Hakeseh/De Verborgen Dag
Ha Kiddushim/Nesuin/Bruiloftsfeest van de Messias
Ha Melekh/Kroning van de Messias
Genesis 1: 14 (HSV) En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om
scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding
van vaste tijden en van dagen en jaren!
Tekens/tot aanduiding: owth

אות

#226
“owth” (in de zin van verschijnen); een signaal (letterlijk of
figuurlijk), zoals een vlag
Feest(en): mo’ed(im)

 מועדmo’ed, een afspraak, i.e. een gezette tijd, seizoen, specifiek een feest
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“voor de dagen en de jaren”:
De Hebreeuwse kalender is een jaar kalender die in het Jodendom gebruikt
wordt. Het is gebaseerd op zowel de maancyclus (die bepaalt de maanden) en op
de zonnecyclus (die bepaalt het jaar). Dit in tegenstelling tot de Gregoriaanse
kalender, die uitsluitend gebaseerd is op de zonnecyclus.
Daniël 7: 25 (HSV) Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de
Allerhoogste mishandelen en hij is van plan feesttijden en wet te veranderen. Ze
zullen aan zijn macht zijn overgeleverd voor een tijd, tijden en een halve tijd.
Feesttijden: zeman (Aramees)
#2165 tijden
#2166 zimnin: tijden
Amos 3: 3 (NBG) Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?
(Amos 3:3 (HSV) Gaan er twee samen zonder elkaar ontmoet te hebben?)

קרא

Verkondigen: qara
#7121 stamwoord: betekent iemand aanspreken; een persoon die iemand heeft
ontmoet aanspreken, oproepen (oproepen op naam) degenen, die zijn genodigd;
adresseren; uitnodigen, vermelden, publiceren, gelezen worden
Leviticus 23: 23, 24 (HSV)
23 De HEERE sprak tot Mozes:
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.

זכר

Onthouden: zakar
#2142 markeren; om aan te geven (om te herkennen), dat wil zeggen onthouden;
om te vermelden, bedachtzaam, er voor zorgen om te onthouden; memento
Als de Heer, geen herinnering heeft aan een persoon of volk, dat betekent dat
ze zijn afgewezen door Hem: Lukas 13: 27 (HSV) “En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik
weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid
bedrijven.”
Numeri 10: 9 (HSV) 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 de HEERE, uw
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God, en u zult van uw vijanden verlost worden.

Maleachi 3: 16-18 (HSV)
16 Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat
er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht,
voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.
17 En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik
maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn
zoon spaart die hem dient.
18 Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een
goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.
Ter herinnering aan Gods Barmhartigheid, elk jaar op deze dag, lezen de Joden
het verhaal van het vastmaken van Izaäk. Ze blazen op de ramshoorn om aan
Gods genade herinnerd te worden. Feest van Bazuingeschal wordt vergeleken
met de Dag Des Oordeels, welk met barmhartigheid werd uitgereikt of gegeven.
De Grote Verzoendag is een dag van genade, terwijl we verzoening zoeken voor
onze zonden door rechtvaardigheid. Het is een dag om mensen eraan te
herinneren om zich te bekeren van hun zonden en om God aan Zijn genade te
herinneren.
Numeri 29: 1 (HSV) 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.

תרועה

Hard geluid: Teroe’a
#8643 uitroep van vreugde; een strijdkreet, bazuingeschal, alarm blazen,
vreugde, gejuich
1 Korinthe 14:8 (HSV) Want ook als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie
zal zich gereedmaken voor de strijd?
Psalm 47: 6 (SVJ) God vaart op met gejuich (Teroe’a), de HEERE met geklank
der bazuin (sjofar).
1 Thessalonicenzen 4: 16 (HSV) 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.
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Zacharia 9: 14 (HSV) De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal
Zijn pijl uitschieten. De Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal
optrekken in zuiderstormen.
Psalm 89: 16 (HSV) Welzalig het volk dat de klank van de bazuin (Teroe’a) kent,
zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.
UITDRUKKINGEN VAN JOM TEROE’A:
DE TIJD VAN JAKOBS BENAUWDHEID
Jeremia 30: 6, 7 (HSV)
6 Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man
gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle
gezichten lijkbleek weggetrokken?
7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van
benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.
Jesaja 26: 17 (HSV) Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren,
ineenkrimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor Uw aangezicht,
HEERE.
Jesaja 13: 6-8 (HSV)
6 Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de
Almachtige komt hij.
7 Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal
wegsmelten.
8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij
zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar
aanstaren, hun gezichten zullen vlammen.
Daniël 12: 1 (HSV) In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw
volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is
sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
Zefanja 1: 14-16 (HSV)
14 De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de
dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen!
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15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een
dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een
dag van donkere wolken,
16 een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden
en tegen de hoge hoektorens.
(GNB 1996: vers 16 een dag waarop de ramshoorn wordt geblazen,
krijgsgeschreeuw weerklinkt, vestingen en hoge torens worden aangevallen.)
“dag”-“jom”; “ramshoorn”-“sjofar”; “krijgsgechreeuw”-“Teroe’a”
Mattheüs 24: 7, 8 (HSV)
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk
tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke
ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
Weeën: odin
#5603 (Grieks) intens lijden vergelijkbaar met weeën; barensnood; extreem
lijden
Amos 5: 20 (HSV) Zal de dag van de HEERE niet duisternis zijn, en geen licht;
donkerte – zonder lichtglans erover?
Openbaring 17:5 (HSV) En op haar voorhoofd stond een naam geschreven:
Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van
de aarde.
Daniël 11: 32 (HSV) En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij
doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij
grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen.
Spreuken 7: 1-3 (HSV)
1 Mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij jou op.
2 Neem mijn geboden in acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je
oogappel.
3 Bind ze aan je vingers, schrijf ze op de tafel van je hart.
Wet/geboden: Tora

תורה
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ירה

#8451 Tora; van #3384 yarah
stromen als water (i.e. regenen); om te
schieten (i.e. een pijl schieten); om erop te wijzen (alsof door met de
vinger te wijzen); om les te geven; om in de roos te schieten
Spreuken 7: 4-10 (HSV)
4 Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster, en noem het inzicht je
bloedverwant,
5 opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met
haar woorden vleit.
6 Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer.
7 Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder
verstand op
8 die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar
huis,
9 in de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker.
10 En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van
hart.
Spreuken 7: 13-15 (HSV)
13 Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen
hem:
14 Ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn geloften nagekomen.
15 Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoetom je ijverig te zoeken en –
daar vond ik je!
Marcus 13: 34 (HSV) De Zoon des Mensen...” Het zal zijn als bij iemand die naar
het buitenland ging (“verre reis” Groot Nieuws Bijbel 1996): hij verliet zijn huis,
gaf zijn slaven volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter
waakzaam te zijn.”
Mattheüs 25: 14, 15 (HSV) Het Koninkrijk van de Hemel...”is als iemand die naar
het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen
toevertrouwde.”
15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één,
ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg
Mattheüs 20: 1, 11 (HSV)
1 Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens
vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren.
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11 Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes (Engels
NKJ: “good man of the house).
Spreuken 7: 18-20 (HSV)
18 Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe, laten we samen
genieten van grote liefde.
19 Want mijn man (Engels NKJ: “goodman”) is niet thuis, hij is voor een verre
reis vertrokken.
20 Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de volle maan
zal hij thuiskomen.

כסא

Volle maan: keseh
#3677 benoemde tijd; volheid of volle maan, i.e. zijn feest: benoemde tijd

KOMT ALS EEN DIEF
Openbaring 3: 1-3 (HSV)
1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven
Geesten van God heeft en de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de
naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
2 Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw
werken niet vol bevonden voor God.
3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer
u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist
niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.
Openbaring 3: 17, 18 (HSV)
17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek,
maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk
wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid
niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.
Openbaring 16: 15 (HSV) Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op
zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte
niet zal zien.
De hogepriester stond ook bekend als "een dief in de nacht."
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Mattheüs 25: 8-13 (HSV)
8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen
gaan uit.
9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg
voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.
10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed
waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.
11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!
12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.
13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon
des mensen komen zal.
Lukas 12: 37-41 (HSV)
37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar,
Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal
komen om hen te dienen.
38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake
en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.
39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de
dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten
inbreken.
40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de
Zoon des mensen komen.
41 En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot
allen?
Lukas 12: 42-46 (HSV)
42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de
heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het
voedsel te geven dat hun toekomt?
43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal
worden.
44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.
45 Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en
zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en
dronken te worden,
46 dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet
verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en
hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn.
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Mattheüs 16:3 (HSV) 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?
Lukas 19: 41, 42, 44 (HSV)
41 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.
42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede
dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.
44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren.
Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip
waarop er naar u omgezien werd, niet hebt.
(NBV verzen: 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan
brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.
44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen
geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt
herkend.’)
1 Kronieken 12: 32 (HSV) En van de nakomelingen van Issaschar, die inzicht
hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen: hun hoofden waren er
tweehonderd, met al hun broeders onder hun bevel. (SVJB: “ervaren waren in
het verstand van de tijden”)
1 Thessalonicenzen 5: 1-5 (HSV)
1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet
nodig dat men u schrijft.
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de
nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een
onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw,
en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou
overvallen.
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.
(WV 1995 vers 1: “...Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven,
broeders en zusters.” vers 4: “...de dag u als een dief zou verrassen.” ; GNB 1996
vers 1: “Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het precieze
tijdstip waarop de dag van de Heer zal komen.”)
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Ezechiël 33: 2, 3, 7 (HSV)
2 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,
3 en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en
waarschuwt het volk,
7 En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U
zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen.
Jeremia 6: 10, 16, 17, 19 (HSV)
10 Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren?
Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan, zie,
het woord van de HEERE is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in.
16 Zo zegt de HEERE: 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.
Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet. (NBG: “...Wij willen die niet gaan.”)
17 Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar
zij zeggen: Daar slaan wij geen acht op. (WV 1995: “Let op het teken van onze
bazuin.” Maar ze zeiden: “Daar letten wij niet op.”)
19 Luister, aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk. Dat is de vrucht van hun
gedachten. Want op Mijn woorden hebben zij geen acht geslagen, en Mijn wet
(TORA), die hebben zij verworpen. (WV 1995: “Want ze letten niet op mijn
woorden, mijn wet hebben ze geminacht.)
Jesaja 58: 1 (HSV) Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin,
verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden.(WV
1995: “...verhef uw stem als een ramshoorn.”)
DE DAG VAN BAZUINGESCHAAL
Daniël 12: 2 (HSV) En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen
ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
Jesaja 26: 19 (HSV) Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen
opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als
dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.
1 Thessalonicenzen 4: 16, 17 (HSV)
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en
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met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn,
zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen
opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.
En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Ongezuurde Broden (Nisan 15) = Volle Maan
Loofhuttenfeest/Soekkot (Tishri 15) = Volle Maan
Feest van de Bazuingeschal/Jom Teroe’a = Nieuwe Maan
Tijdens de diaspora, werd het gedurende twee dagen gevierd en werd bekend als
één lange dag.
Waarom is het twee dagen lang? Omdat het viel op de eerste dag van de maand,
dat is de nieuwe maan, en ze wilden dat iedereen het zou weten, vooral de Joden
in de diaspora. Het werd beschouwd als Een Lange Dag. Dit feest viel op de
eerste dag van de maand, dus het was bekend als het feest, waar niemand de dag
of het uur van kan weten! Het was een dag die symbolisch verborgen zou blijven,
zelfs voor Satan, zodat hij niet 100% bewust zou zijn van de komst van deze dag.
1 Korinthe 2:8 (HSV) een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld
gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der
heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
(WV 1995 Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij
ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd
hebben.)
Omdat het de eerste dag van de maand was, duurde het 2 dagen lang en was het
gebaseerd op de waarneming van het Nieuwe Maan door twee getuigen staat dit
feest bekend als het feest, waarvan niemand "de dag noch het uur" weet!
Op het Feest van Bazuingeschal, wordt de sjofar 100 keer geblazen.
Er zijn drie geluiden die gemaakt worden met de sjofar:
1. Tekia - een lang bazuingeluid
2. Sjewariem - drie kortere bazuingeluiden
3. Teroe’a - 9 snelle bazuingeluiden in korte opeenvolgingen.
Deze serie wordt 11 keer gedaan voor een totaal van 99 bazuin geluiden en het
laatste geluid staat bekend als "De Laatste Bazuin"!
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1 Korinthe 15: 51-53
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij
zullen allen veranderd worden,
52 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.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit
sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.
Hooglied 2: 10, 11, 16, 17 (HSV)
10 Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn
allermooiste, en kom!
11 Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan.
16 Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies,
17 tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn
Liefste, en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van
Bether.
Hooglied 3: 1, 2 (HSV)
1 Op mijn bed zocht ik in de nachten Hem Die ik innig liefheb, Ik zocht Hem,
maar ik vond Hem niet.
2 Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en
over de pleinen, Hem zoeken, Die ik innig liefheb. Ik zocht Hem, maar ik vond
Hem niet.
Hooglied 5: 2-6 (HSV)
2 Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe
Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn
hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.
3 Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn
voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?
4 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd
ontroerd om Zijnentwil.
5 Ik stond op, om mijn Liefste open te doen; en mijn handen drupten van mirre,
en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handhaven des slots.
6 Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken, Hij was
doorgegaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond
Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet.
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Efeze 5: 14 (HSV) Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de
doden, en Christus zal over u lichten.
JOM HADIN/DAG DES OORDEELS/HET OPENEN VAN DE BOEKEN/HET
OPENEN VAN DE POORTEN
Het was altijd Gods wil om eerst te waarschuwen, voordat Hij oordeel brengt.
Nummer 40 is altijd een tijd voor het testen of een waarschuwing.
40 dagen voor Ninevé, voor Mozes na het gouden kalf, Jesjoea in de woestijn, de
12 spionnen.
De 12 spionnen:
Numeri 13: 24, 25 (HSV)
24 Die plaats noemde men het dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar
afgesneden hadden.
25 Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na verloop van
veertig dagen. (Jom Kippoer en Hebron) De maand van Elul
Johannes de Doper: Het bewustzijn dat iemand naar een proces gaat of een
beproeving gaat meemaken, staat voor het proces of beproeving zelf.
Openbaring 14: 18 (HSV) En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan,
en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de
scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de
wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp.
Hoort gij! Hoort gij! De rechtbank is in sessie! De Rechtvaardige Eervol Rechter
van het Heelal is Voorzitter!
In het Jodendom geloven ze, dat elk jaar op deze dag, de Hemelse Hof is in
sessie! De boeken worden geopend! God kijkt naar de levensverloop van elk
persoon om te zien hoe we zorgden voor Zijn investering in ons. Dit proces duurt
10 dagen tot de Grote Verzoendag. Uw leven wordt op een weegschaal geplaatst.
Een beeld dat men het gevoel geeft dat zijn/haar leven, in iemands anders
handen ligt. We hebben 10 dagen de tijd om berouw te tonen en ons leven te
hervormen in deze tijd, voordat het vonnis is ingesteld en de boeken zijn
gesloten op Jom Kippoer. Iedereen in de wereld zal voor de Hemelse Rechter
staan, zoals legertroepen die worden beoordeeld door een generaal. Het vonnis
wordt dan uitgedeeld tijdens de volgende dagen en jaren.
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2 Korinthe 5: 10 (HSV) Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus
openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van
zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
1 Korinthe 3: 13-15 (HSV)
13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken,
omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal
hij loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal
behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.
Daniël 7: 10, 11 (HSV)
10 Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal
duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn
aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.
11 Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik
keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan
het laaiend vuur werd prijsgegeven.
Openbaring 5: 11-13 (HSV)
11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de
dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden
tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de
kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en
dankzegging.
13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is,
en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het
Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Openbaring 20: 11, 12 (HSV)
11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht
vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te
vinden was.
12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden
geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En
de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,
naar hun werken.
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Openbaring 4: 1, 2 (HSV)
1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem
die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik
zal u laten zien wat hierna moet geschieden.
2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel,
en op de troon zat Iemand.
Psalm 24: 7-10 (WV 1995)
7 Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning
der ere binnengaat.
8 Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig
in de strijd.
9 Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning
der ere binnengaat.
10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE van de legermachten, Hij is de
Koning der ere. Sela
Psalm 118: 19, 20 (HSV)
19 Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik
binnengaan, ik zal de HEERE loven.
20 Dit is de poort van de HEERE, daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.
Jesaja 26: 1-3 (HSV)
1 Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een
sterke stad, God stelt heil tot muren en vestingwallen.
2 Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de
trouw bewaart.
3 Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft
op U vertrouwd.
Joël 2: 1, 2 (HSV)
1 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van
het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!
2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere
wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een
groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna
niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie.
Joël 2: 11-13 (HSV) En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit,
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want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer
brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal
hem kunnen verdragen?
12 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart,
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.
13 En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want
Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft
berouw over het kwaad.
Zefanja 1: 14-16 (HSV)
14 De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de
dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen!
15 Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een
dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een
dag van donkere wolken,
16 een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden
en tegen de hoge hoektorens.
(SVJ vers 14: “...de stem van den dag des HEEREN;”)
(WV1995 vers 14: “...de klank van de dag van de HEER.”)
JOM HAKESEH (DE VERBORGEN DAG)
Zefanja 2: 1-4 (HSV)
1 Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder verlangen naar
God,
2 voordat het besluit het licht ziet – een dag gaat als kaf voorbij – voordat over
u komt de brandende toorn van de HEERE, voordat over u komt de dag van de
toorn van de HEERE.
3 Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren.
Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen
worden op de dag van de toorn van de HEERE.
4 Want Gaza zal verlaten worden en Askelon tot woestenij zijn; Asdod, midden
op de dag zal men het verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden.
Psalm 27: 5 (HSV)
5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in
het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
Jesaja 26: 20, 21 (HSV)
20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u
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voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.
21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de
bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop
vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt
houden.
HA KIDUSSHIM/NESUIN (BRUILOFT VAN DE MESSIAS)
De Bijbel is een huwelijksverbond
Joël 2: 15, 16 (HSV)
15 Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere
samenkomst bijeen.
16 Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de
kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan,
de bruid uit haar slaapkamer.

חפה

Kamer (slaapkamer): Chuppah
#2646 (OT) kamer; komt van #2645 (OT) baldakijn; een bedekking als in
bekleding
Jeremia 23: 5, 6 (HSV)
5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige
SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij
zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn
Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
Jeremia 33: 15, 16 (HSV)
15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid
doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit
is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
EROESIN (Ritus/Plechtigheid van Verloving)/KIDOESHIN
(Afgeronde/Volbrachte Plechtigheid, na het drinken van de beker van het
verbond)
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1. Huwelijken werden door de ouders georganiseerd (Abraham voor Isaac)
Normaal gesproken zou de jonge man naar het huis van de “aanstaande
bruid” of verloofde gaan, met drie voorwerpen:
a. grote som geld
b. verlovingscontract
c. wijn
Iemand die bij een huis met deze drie voorwerpen komt, werd zeker
beschouwd als een verdachte. Indien de bruidsschat werd goedgekeurd,
werd een glas wijn geschonken. Indien zij instemde, werd het contract van
de verloving voor hen beide een wettig document. Hun status was eerder
die van verloofd dan van volledig getrouwd, ook al worden ze als man en
vrouw genoemd.
Genesis 24: 53 (HSV)
53 Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en
kledingstukken, en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder
gaf hij kostbaarheden.
58 Zij riepen Rebecca en vroegen haar: Wil je met deze man meegaan? Zij
antwoordde: Ik zal meegaan.
1 Petrus 1:8 (HSV) Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief.
Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.
Mattheüs 1:18, 19·(HSV)
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn
moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij
samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij
rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
Ondertrouw: mnésteuó (NT - Grieks).
#3423 oorspronkelijk, "om het hof te maken en te winnen;” verloven,
vervolgens te beloven in huwelijk. Het is afgeleide van #3415 mnaomai: om
een souvenir (verlovingscadeau), dat wil zeggen verloven.
2. De bruidsprijs/bruidsschat werd bepaald voor de bruid
1 Petrus1: 18, 19 (HSV)
18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud,
vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen
overgeleverd is,
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19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en
onbevlekt Lam.
1 Korinthe 6: 20 (HSV) U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom
God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
3. De Bruid en Bruidegom zijn Verloofd
Dit verbindt de twee wettelijk samen, maar ze wonen nog niet samen.
Jer. 2:2 (HSV) Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken: Zo zegt de
HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van
uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land
waarin niet wordt gezaaid.
Hosea 2: 19-20 (HSV).
19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.
20 Op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren.
Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren.
4. Er werd een geschreven document opgesteld, in wat we de Ketoebah
noemen. Daarin werd de bruidsschat vermeld, de beloften van de
bruidegom en de rechten van de bruid. De Bijbel is onze Ketoebah!
2 Kor. 1: 20 Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja
en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.
1 Joh. 5:14, 15 (HSV)
14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat
Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.
15 En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten
wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen
5. De bruid moet haar toestemming geven. "Ik zal het doen"
Rom. 10: 8-10 (HSV)
Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit
is het Woord van het geloof, dat wij prediken:
9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond
belijdt men tot zaligheid.
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Ex. 24: 3 (HSV) Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de
HEERE en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk
eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden die de HEERE gesproken heeft,
zullen wij doen.
6. Geschenken werden gegeven aan de bruid. Dan zouden ze een beker wijn
delen genaamd "De Beker van het Verbond."
Ef. 4: 7-8 (HSV) 7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de
maat van de gave van Christus. 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de
hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
1 Kor. 12: 1 (HSV) Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik
niet dat u onwetend bent.
7. De bruid zou een mikwe (onderdompeling in water) hebben, een
ceremoniële daad van scheiding die toont dat zij nu een andere weg zou
gaan van de oude weg naar de nieuwe weg.
Ezechiël 16: 8, 9 (HSV)
8 Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn
mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik
sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. 9
Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met
olie.
Ze is nu gekocht met een prijs en mag nu haar tijd besteden met de
voorbereiding om te leven als een echtgenote en moeder in Israël. Ze gaat
nu haar dagen doorbrengen, om te leren hoe ze haar man mag behagen en
zijn terugkeer te verwachten.
8. Na de beker wijn, dan maakt de bruidegom een uitspraak wat wij in de
Bijbel vinden: “Hij ging naar het huis van zijn Vader om een plaats voor
haar gereed te maken." Deze plaats is bekend als de kamer.
Als iemand gaat vragen wanneer de dag van de bruiloft zal plaatsvinden,
zou hij antwoorden: "Alleen mijn vader weet het”, want de vader moet
helemaal tevreden zijn en eerst moeten alle voorbereidingen worden
gemaakt, voordat hij met zijn bruid kan trouwen en kan meenemen.
Markus 13:32 (HSV) Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend,
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ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan
de Vader.
9. De bruidegom keerde terug welk gepaard ging met een uitroep "Zie, de
bruidegom komt" en de sjofar werd geblazen. Dit werd over het algemeen
's nachts gedaan en daarom moesten de lampen blijven branden.
Mat. 25: 6, 7 (HSV)
6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar
buiten, hem tegemoet!
7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.
10. De bruidegom zou zijn bruid ontvoeren en haar meenemen naar het
bruidsvertrek, waar het huwelijk werd voltrokken.
11. Tot slot was er het bruiloftsmaal voor alle uitgenodigd.
Jesaja 62: 5-7 (HSV)
5 Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw
kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn
bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.
6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij
zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE
doet denken, gun u geen rust.
7 Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en
gesteld heeft tot een lof op aarde.
Lukas 14:16-18 (HSV)
16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd
en nodigde er velen.
17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de
genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.
18 En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste
zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die
te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.
Openbaring 19: 7-9 (HSV)
7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want
de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich
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gereedgemaakt.
8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te
kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.
9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het
avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de
waarachtige woorden van God.
Openbaring 19: 14-18 (HSV)
14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn
linnen, wit en smetteloos.
15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de
heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij
treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de
almachtige God.
16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven:
Koning der koningen en Heere der heren.
17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem
naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het
avondmaal van de grote God,
18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en
vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en
vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.
Mattheüs 22: 1-5, 8-11 (HSV)
1 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en
zei:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn
zoon een bruiloft bereid had,
3 en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te
roepen. Maar zij wilden niet komen.
4 Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de
genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de
gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de
bruiloft.
5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker,
de ander naar zijn zaken.
8 Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de
genodigden waren het niet waard.
9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de
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bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden.
10 En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden,
zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met
gasten.
11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag
hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding.
Lukas 14: 16-24 (HSV)
16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd
en nodigde er velen.
17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de
genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.
18 En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste
zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die
te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.
19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze
te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.
20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik
niet komen.
21 En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen
werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op uit
naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en
kreupelen en blinden hier binnen.
22 En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er
plaats.
23 En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de landwegen en heggen
en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.
24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn
maaltijd proeven zal.

HA MELECH (KRONING VAN DE MESSIAS)
Een van de aspecten van de Jom Teroe’a is om God te bekronen als onze Koning.
De sjofar werd niet alleen gezien als een oproep om terecht te staan voor de
oordeelstroon van God, maar het is ook om opnieuw Gods soevereiniteit en
Koningschap te bevestigen over de hele wereld. Oordeel en Koningschap zijn
nauw met elkaar verbonden.
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Psalm 98: 6-9 (HSV)
6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de
HEERE.
7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar
bewoont.
8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen
9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij
zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.
Het was een regulier gebruik (of traditie) om de koningen van Israël en Juda op 1
Tisjri op de troon te plaatsen.

Er zijn 4 onderdelen aan de inhuldiging ceremonie van een Joodse koning:
1. Het geven van een besluit/decreet
2. Inhuldigingsceremonie
3. De Acclamatie
4. De onderdanen komen om hun trouw te beloven
1. Het geven van een besluit/decreet
Psalm 2: 6, 7
6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent
Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.
Een staaf / scepter wordt gegeven
Genesis 49: 10 (HSV) De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken
gehoorzamen.
Hebreeën 1:8 (HSV) maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in
alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.
Hij kwam als een Profeet, herrees als een Priester en komt terug als Koning der
Koningen!!
2. Inhuldigingsceremonie
2 Samuel 5: 3 (HSV) Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron.
En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de
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HEERE, en zij zalfden David tot koning over Israël.
1 Koningen 1:39, 40, 45, 46 (HSV)
39 De priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Ze bliezen
op de bazuin, en heel het volk zei: Leve koning Salomo!
40 En achter hem trok heel het volk de stad binnen. Het volk blies op fluiten en
verblijdde zich ten zeerste, zodat de aarde opengespleten werd door hun geluid.
45 En de priester Zadok en de profeet Nathan hebben hem in Gihon tot koning
gezalfd, en vandaar zijn zij blij de stad weer binnengetrokken, zodat de stad in
rep en roer is. Dat is het geluid dat u gehoord hebt.
46 Ook is Salomo op de troon van het koninkrijk gaan zitten.
Openbaring 4: 1-4, 9-11 (HSV)
1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem
die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik
zal u laten zien wat hierna moet geschieden.
2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel,
en op de troon zat Iemand.
3 En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een
regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.
4 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de
vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden
kronen op hun hoofd.
9 En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die
op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid,
10 wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat,
aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de
troon en zeiden:
11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht,
want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij
geschapen.
3. De Acclamatie
1 Koningen 1: (HSV) 34 Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem
tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen:
Leve koning Salomo!
2 Koningen 11:12 (HSV) Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten,
zette hem de diadeem op en gaf hem de getuigenis. Zij maakten hem koning en
zalfden hem. Zij klapten in de handen en zeiden: Leve de koning!
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4. De onderdanen komen om hun trouw te beloven
Psalm 50: 4, 5 (HSV)
4 Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over Zijn volk recht te
spreken:
5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers.
Psalm 47: 1-10 (HSV) bekend als de Psalm van de Bekroning van de Koning der
gaanse aarde
1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang.
3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de
hele aarde.
4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten.
5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de trots van Jakob, die Hij heeft
liefgehad. Sela (decreet/besluit is gegeven)
Vers 6 spreekt over het bazuingeschal van de Sjofar van Jom Teroe’a
6 God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
(acclamatie)
Vers 7 en 8 spreken over het gejuich en psalmgezang voor de koning
7 Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing
psalmen,
8 want God is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een onderwijzing.
Vers 9 spreekt over de ceremonie van het nemen van de troon
9 God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon.
Vers 10, spreekt dat de gelovigen in Jesjoea worden verzameld in Zijn
aanwezigheid en hun trouw aan Hem beloven.
10 De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven! (Belofte
van trouw)
Psalm 102:14 (HSV)
Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te
zijn, want de vastgestelde tijd (mo’ed) is gekomen.
Psalm 102: 17-19 (HSV)
17 wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is,
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18 Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet
heeft veracht.
19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. (De Laatste);
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven.
Openbaring 19: 11-16 (SVJ)
11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd
getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in
gerechtigheid.
12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen.
Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.
13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt:
Het Woord van God.
14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen,
wit en smetteloos.
15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de
heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij
treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.
16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: KONING
DER KONINGEN, en HEERE DER HEREN.

vertaling (translation): Catherine Anne Frese-Ginete
The Netherlands (Holland)
ceefreegee@ziggo.nl
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