Month: Iyyar : ייאר

Maand: Iyyar: ייאר

On the biblical calendar, Iyyar can get overlooked.
Couched between the festivals of Passover and Shavuot,
Iyyar may seem like a period of waiting. However, to
downgrade Iyyar to a second-class month would be a
mistake. Iyyar is derived from an Akkadian word that
means "splendor" or "blossoming." It corresponds to the
Hebrew "Ziv," the name given to the second month in
the days of Solomon (1Kgs 6:1). Ziv likewise means
"splendor."
By considering the historical events of Iyyar, we begin to
get a picture of the splendor of this month. Not only
does the sun's light shine with increasing intensity
during this month, but also God's splendor has shone
with increasing intensity.
Moses and Aaron took the first census of the tribes of
Israel on the first of Iyyar (Num 1:1-2). This first step led to
the organizing of the tribes around the Mishkan
(Tabernacle). Then on the 20th of Iyyar, when the tribes
had been instructed regarding their encampments, the
Shechinah (God's Dwelling Presence) lifted from the
Mishkan, signaling the Israelites to break camp and follow
the cloud (Num 10:11). What once terrified the nation at
Sinai, now dwelt in middle of their encampments.
Throughout their wilderness journeys, Israel brought
sacrifices to the altar and worshiped in God's Presence.
The Iyyar connection continues in the subsequent stages
of Israelite worship. Four hundred and seventy-nine
years after the construction of the Mishkan, King
Solomon began the construction of the Temple (1Kgs
6:1; 2Chr 3:2). Several hundred years later, Zerubavel
also began construction on the Second Temple in the
month of Iyyar (Ez 3:8). Both occasions were times of
increased splendor for the people of God. During these
periods of construction, Israel rejoiced at the prospect
of building the House of God and worshiping there.
In the first century CE, Israel saw yet another increased
amount of splendor, though one very different from
previous generations. During the Iyyar of approximately
30 CE, Israel witnessed the resurrected glory of Yeshua.
For forty days after his resurrection, the Master
appeared in Jerusalem and Israel. Many came to believe
in him during this period, including his brother, Yaakov
the Righteous (1Cor 15:7). On the 26 of Iyyar, he
ascended to the heavenly mishkan of his Father (Ac 1:3;
Heb 9:11). In our day, Iyyar calls to mind the promise of
our Master's imminent return. Just as God's splendor
increased for Israel during Iyyar, so too on that great
day, God's dwelling will be with man (Rev 21:3) and the
kings of the earth will bring their splendor to him (Rev
21:24). We will draw near to God and behold His
inexpressible splendor.

Op de Bijbelse kalender, kan men Iyyar over het hoofd zien.
Ingebed tussen de feesten van Pesach en Sjavoeot, kan Iyyar
een periode van wachten lijken. Echter, om Iyyar te
degraderen tot een tweederangs maand zou een vergissing
zijn. Iyyar is afgeleid van een Akkadisch woord dat "pracht"
of "tot bloei komen" betekent. Het komt overeen met het
Hebreeuwse "Ziv," de naam aan de tweede maand gegeven
in de dagen van Salomo (1Koningen 6:1). Ziv betekent ook
"pracht."
Door rekening te houden met de historische gebeurtenissen
van Iyyar, beginnen we een beeld van de pracht van deze
maand te krijgen. Niet alleen schijnt het licht van de zon met
toenemende intensiteit tijdens deze maand, maar ook Gods
schittering heeft met toenemende intensiteit geschenen.
Mozes en Aäron hielden de eerste telling van de stammen
van Israël op de eerste Iyyar (Num 1:1-2). Deze eerste stap
heeft geleid tot het organiseren van de stammen rond de
Misjkan (Tabernakel). Dan, op de 20e Iyyar, toen de
stammen over hun kampementen waren geïnformeerd,
steeg de Sjechina (Gods Aanwezigheid) op van de Misjkan,
om de Israëlieten te signaleren van het kamp op te breken
en de wolk te volgen (Numeri 10:11). Wat ooit de natie op
de Sinaï schrik baarde, woonde nu te midden van hun
kampementen. Gedurende hun woestijnreizen bracht Israël
offers naar het altaar en aanbad in Gods tegenwoordigheid.
De verbinding met Iyyar blijft in de volgende fasen van de
Israëlitische eredienst. Vierhonderd negenenzeventig jaar na
de bouw van het Misjkan, begon koning Salomo de bouw
van de Tempel (1 Koningen 6:1; 2Chr 3:2). Een paar honderd
jaar later, begon Zerubabel ook met de bouw van de Tweede
Tempel in de maand Iyyar (Ez 3:8). Beide keren waren het
tijden van verhoogde schittering voor het volk van God.
Tijdens deze periodes van de bouw, verheugde Israël zich bij
het vooruitzicht van de bouw van het Huis van God en om
daar te aanbidden.
In de eerste eeuw n.Chr. zag Israël nog een grotere
schittering, hoewel heel anders dan de vorige generaties.
Tijdens de Iyyar van ongeveer 30 n.Chr. was Israël getuige
van de opgestane glorie van Yeshua. Veertig dagen na zijn
opstanding verscheen de Meester in Jeruzalem en Israël.
Velen gingen tijdens deze periode in Hem geloven, met
inbegrip van zijn broer, Yaakov de Rechtvaardige (1 Kor
15:7). Op de 26ste Iyyar, steeg Hij op naar de hemelse
mishkan van zijn Vader (Hand. 1:3; Hebreeën 9:11). In onze
tijd brengt Iyyar ons de belofte van de aanstaande terugkeer
van onze Meester in gedachten. Net zoals Gods schittering
voor Israël tijdens Iyyar toenam, zo zal ook op die grote dag,
Gods woning bij de mens zijn (Opb. 21:3) en de koningen van
de aarde zullen hun schittering naar Hem brengen (Opb.
21:24). We zullen naderen tot God, en Zijn onuitsprekelijke
schittering zien.
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