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Shalom,

This Saturday night begins the fast of the 9th of Av (the
5th month on the Hebrew calendar). For most Hebrew
Roots believers in Yeshua, this fast is one we are not so
familiar with. Is it a Biblical fast? Does it have
relevance for non-Jews? My resource for the following
thoughts is a commentary by Menachem Leibtag:
Why do we fast on Tish B'Av (9th of Av)? The primary
answer, of course, is to remember the destruction of
the Temple and Jerusalem. Four fast days, all which
remember Jerusalem, are so ancient that they are first
mentioned by the prophet Zechariah. There is,
however, an important aspect of Tish B'Av which is as
relevant today, as it was 2,000 years ago.
Zechariah and his contemporary, Haggai, were the two
prophets who returned to Israel after the Babylonian
Exile, and inspired the building of the 2nd Temple. Their
time period begins with the famous decree of Cyrus (1st
king of Persia) allowing the Jews to return to Jerusalem
to rebuild the Temple, after 70 years of exile: Ezra 1:1-5
Unfortunately, that first effort to rebuild the Temple was
thwarted by the complaints of the local population (Ezra
3:1-4:5). Twenty years later permission to build was
finally granted by Darius in the 2nd year of his reign. In
that very same year, both Haggai and Zechariah deliver
their opening prophecies, encouraging the people that
despite their pitiful predicament there was hope that this
new Temple would one day be greater than the first one.
(Haggai chapters 1-2, Zechariah chapters 1-3).
In Zechariah 7, a delegation of Jews from Babylon come
to Jerusalem to inquire in regard to a very important
halacha question concerning fasting:

Zechariah 7:1 Now in the fourth year of King Darius it
came to pass that the word of YHWH came to
Zechariah, on the fourth day of the ninth month,
Chislev, 2 when the people sent Sherezer, with Regem-
Melech and his men, to the house of Elohim, to pray
before YHWH, 3 and to ask the priests who were in the
house of YHWH Tzva'ot, and the prophets, saying,
"Should I weep in the fifth month and fast as I have
done for so many years?"

So how do we understand this question? The custom
since Babylon had been to fast every year in the 5th
month (Av), since the time of destruction of the First
Temple. Now, in the 4th year of Darius, since the
construction of the new Temple was almost complete
(see Ezra 6:15), they were wondering whether it was
still a necessity to fast! The delegation approached
Zechariah to find the answer.
So, would Zechariah respond with a simple "yes" or "no"?
Instead, the answer spanned two chapters of Zechariah.
First YHWH responded with His own question:

Zechariah 7:4 Then the word of YHWH Tzva'ot came to
me, saying, 5 "Say to all the people of the land, and to

Shalom,

Deze zaterdagavond begint het vasten van de 9
de

Av (de 5
de

Hebreeuwse maand). Voor de meeste Hebreeuwse-wortels-
gelovigen in Yeshua, is deze vasten er een waar we niet zo
vertrouwd mee zijn. Is het een Bijbelse vasten? Heeft het
belang voor niet-Joden? Mijn bron voor de volgende
gedachten is een commentaar van Menachem Leibtag:
Waarom vasten we op Tish B’Av (9

de
Av)? Het primaire

antwoord is natuurlijk om de verwoesting van de Tempel en
Jeruzalem te gedenken. Vier vastendagen, die alle
Jeruzalem gedenken, zijn zo oud dat ze voor het eerst door
de profeet Zacharia worden genoemd. Er is echter een
belangrijk aspect aan Tish B’Av dat vandaag even relevant is
als het 2000 jaar geleden was.
Zacharias en zijn tijdgenoot, Haggai, waren de twee profeten
die na de Babylonische ballingschap naar Israël terugkeerden,
en de bouw van de 2

de
Tempel inspireerden. Hun tijd begint

met het beroemde decreet van Cyrus (1
ste

koning van Perzië)
dat de Joden liet terugkeren naar Jeruzalem om de Tempel te
herbouwen, na 70 jaar ballingschap: Ezra 1:1-5
Helaas, werd die de eerste poging om de Tempel weer op te
bouwen gedwarsboomd door de klachten van de lokale
bevolking (Ezra 3:1-4:5). Twintig jaar later werd uiteindelijk
door Darius in het 2

de
jaar van zijn regering toestemming

verleend om te bouwen. In datzelfde jaar brengen zowel
Haggai als Zacharia hun openingsprofetieën, moedigen de
mensen aan dat ondanks hun erbarmelijke situatie er hoop
was dat op een dag deze nieuwe Tempel groter zou zijn dan
de eerste. (Haggai hfdst. 1-2, Zacharia hfdst. 1-3).
In Zacharia 7, komt een delegatie van Joden uit Babylon naar
Jeruzalem voor informatie met betrekking tot een zeer
belangrijke halacha-vraag over vasten:

Zacharia 7:1 Het geschiedt in het vierde jaar van koning
Darjavesj, dat het spreken van de Ene is geschied aan
Zacharia, op de vierde na de negende nieuwemaan, in Kislev.
2 Dan zendt Bet El, met Saretser en Regem Melech mannen
uit, om het aanschijn van de Ene te verzachten, 3 door te
zeggen tot de priesters van het huis van de Ene, de
Omschaarde, en tot de profeten te zeggen: moet ik in de
vijfde maand even toegewijd wenen als ik heb gedaan deze
weet-niet-hoeveel jaren? (Naardense)

Nu, hoe begrijpen we deze vraag? Sinds Babylon was het
de gewoonte om jaarlijks in de 5

de
maand (Av) te vasten,

sinds de tijd van de vernietiging van de Eerste Tempel.
Aangezien nu, in het 4

de
jaar van Darius, de bouw van de

nieuwe Tempel bijna voltooid was (zie Ezra 6:15), vroegen
ze zich af of het nog steeds noodzakelijk was om te
vasten! De delegatie benaderde Zacharia om daarop het
antwoord te vinden.
Ging Zacharias reageren met een simpel "ja" of "nee"? Het
antwoord nam twee hoofdstukken in beslag van het boek
Zacharia. Eerst antwoordde YHWH met Zijn eigen vraag:

Zacharia 7:4 Dan geschiedt het spreken van de Ene, de
Omschaarde, tot mij om te zeggen: 5 zeg tot heel de
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the priests: 'When you fasted and mourned in the fifth
and seventh months during those seventy years, did
you really fast for Me -- for Me? 6 'When you eat and
when you drink, do you not eat and drink for
yourselves?

So...YHWH's rhetorical question implies that the people of
Israel should not be asking Him (or His prophets) concerning
the laws of the fast days. After all, the fast days are not His
commands, rather they are customs instituted by the
people themselves in order to remember Jerusalem. Just
as the people decide when and what they eat, they too
should decide if and when they should fast.
However, in case the people are truly interested
in YHWH's opinion in regard to the rebuilding of
the 2nd Temple, Zechariah takes this opportunity
to relay Elohim's primary message...issues that
deal with something much more important to
Him:

Zechariah 7:9 "Thus says YHWH Tzva'ot: 'Execute
true justice, Show mercy and compassion
Everyone to his brother. 10 Do not oppress the
widow or the fatherless, The alien or the poor.
Let none of you plan evil in his heart against his
brother.'

This is a very powerful statement! YHWH is reading
between the lines of the original question (should I
weep and fast in the fifth month?). If the people are
fasting on Tisha B'av, it should be to not only
remember what happened to Jerusalem, but more
important, to remember why the Temple was destroyed.
YHWH Tzva'ot has taken this opportunity to remind the
children of Israel that the first Temple was destroyed
because of their wayward behavior, for they did not
follow the guidance of their prophets. To make sure
the new Temple will be successful, the people must
make sure not to repeat those same sins that caused
the first one to be destroyed.
So, if you haven't caught it, YHWH is not interested in
people fasting as a ritual; rather that they follow His
Laws properly (i.e. from the heart). A similar message
is delivered by Isaiah 58:1-10.
Scripture tells us why the 1st Temple was destroyed:
Jeremiah 7:8-11
Yeshua was also passionate about the Temple and
quotes Jeremiah:

Mark 11:17 Then He taught, saying to them, "Is it
not written, 'My house shall be called a house of
prayer for all nations'? But you have made it a 'den
of thieves.' "

So we see that the 1st Temple was destroyed because
of a lack of true repentance and a general attitude of
no compassion, lack of justice, and dabbling in
idolatry. Thus Zechariah's prophecy implies that the

gemeenschap van het land en tot de priesters, zeg: wanneer
ge in de vijfde en de zevende, deze zeventig jaar, gevast hebt
en getreurd, hebt ge met dat vasten voor mij gevast, voor
mij? 6 en wanneer ge eet en drinkt, zijt gij het dan niet die eet
en gij die drinkt? (Naardense)

Dus ... YHWH's retorische vraag impliceert dat het volk van
Israël Hem (of zijn profeten) niet moet vragen met betrekking
tot de wetten van de vastendagen. Immers, de vastendagen
om Jeruzalem te gedenken zijn niet Zijn geboden, het zijn
gebruiken ingesteld door de mensen zelf. Net zoals de
mensen beslissen wanneer en wat ze eten, moeten ook zij
beslissen of en wanneer ze vasten.
In geval de mensen echter echt geïnteresseerd zijn in de
mening van YHWH met betrekking tot de wederopbouw
van de 2

de
Tempel, neemt Zacharia deze gelegenheid te

baat om de primaire boodschap van Elohim door te geven
... zaken die te maken hebben met iets dat veel belangrijker
voor Hem is:

Zacharia 7:9 zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde, hij zegt:
richt waarachtig recht, bewijst ieder aan zijn broeders
vriendschap en ontferming; 10 weduwe en wees, zwerver-
te-gast en gebogene zult ge niet verdrukken; kwaad van elk
tegen zijn broeders zult ge niet in uw hart beramen!
(Naardense)

Dit is een zeer krachtige verklaring! YHWH leest tussen de
regels van de oorspronkelijke vraag (moet ik in de vijfde
maand huilen en vasten?). Als de mensen vasten op Tisha
B'av, moet het niet alleen zijn om zich te herinneren wat er
met Jeruzalem gebeurde, maar nog belangrijker, om zich te
herinneren waarom de Tempel werd verwoest.
YHWH der heirscharen heeft deze gelegenheid niet gebruikt
om de kinderen van Israël eraan te herinneren dat de eerste
Tempel werd verwoest omwille van hun eigenzinnige
gedrag, want zij volgden niet de leiding van hun profeten.
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe Tempel zal blijven,
moeten de mensen ervoor zorgen niet diezelfde zonden te
herhalen die de oorzaak waren dat de eerste werd vernietigd.
Dus, voor als je het niet begrepen hebt: YHWH is niet
geïnteresseerd in mensen die vasten als ritueel; maar wel
dat zij zijn wetten correct naleven (d.w.z. vanuit het hart).
Een soortgelijke boodschap geeft Jesaja 58:1-10.
De Schrift vertelt ons waarom de 1

ste
Tempel werd verwoest:

Jeremia 7: 8-11
Ook Yeshua was vol ijver over de Tempel en citeert
Jeremia:

Marcus 11:17 Hij heeft daarover onderricht gegeven en tot
hen gezegd: is er niet geschreven ‘mijn huis zal tot huis van
gebed worden geroepen voor alle volken’? maar wat júllie
ervan hebben gemaakt is ‘een rovershol’! (Naardense)

Zo zien we dat de 1
ste

Tempel werd verwoest als gevolg van
een gebrek aan echte bekering en een algemeen gemis aan
mededogen, gebrek aan rechtvaardigheid en ploeteren in
afgoderij. Dus Zacharia's profetie impliceert dat de
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primary reason for fasting on Tisha B'Av should be to
remember WHY Jerusalem was destroyed and to
repent. In the prophet's eyes, it would be meaningless
to fast simply to remember WHAT happened. Instead,
YHWH is interested that we remember WHY those
tragic events took place.
Now we can understand the continuation of Zechariah's
prophecy. First, he will remind the people that even though
their forefathers witnessed the destruction of Jerusalem for
not listening, now they must recognize that YHWH is
beginning to move again on their behalf: Zechariah 7:11-8:3
YHWH is eager to help His people and to bring about
the redemption of Jerusalem: Zechariah 8:14-15 And
He has advice for His people: Zechariah 8:16-17
So....after addressing with His people all their shortcomings
and giving them encouragement and hope by telling them
He would help them in the restoration of Jerusalem, He
finally answers the question we started with:

Zechariah 8:19 "Thus says YHWH Tzva'ot: 'The fast of
the fourth month, The fast of the fifth, The fast of the
seventh, And the fast of the tenth, Shall be joy and
gladness and cheerful feasts For the house of Judah.
Therefore love truth and peace.'

Truth and peace will characterize the future house of
Judah. For this reason, there will no longer be a
reason to fast. Instead these days will be turned into
holidays! And lastly, note the prophetic picture:
Zechariah 8:20-23
So you can make a decision this year as to whether you
want to join Brother Judah in the Fast of Tisha B'Av this
coming Saturday evening. Remember, it's not a
commandment but an attitude of repentance and
desire to see His Kingdom on earth, as it is in heaven.

Shabbat Shalom!
Ardelle

To see a historical overview on Tisha B'Av - What
Happened on the 9th of Av

voornaamste reden voor het vasten op Tisha B'Av moet zijn
om te gedenken WAAROM Jeruzalem werd verwoest en zich
te bekeren. In de ogen van de profeet, zou vasten zinloos zijn
enkel om te gedenken WAT er gebeurd is. JHWH ziet
daarentegen vol belangstelling toe dat we niet vergeten
WAAROM deze tragische gebeurtenissen plaatsvonden.
Nu kunnen we het vervolg van Zacharia's profetie begrijpen.
Eerst zal hij de mensen eraan herinneren dat, hoewel hun
voorouders getuige waren van de verwoesting van Jeruzalem
wegens niet te luisteren, zij nu moeten erkennen dat YHWH
voor hun bestwil weer in actie komt: Zacharia 7:11-8:3
YHWH staat te popelen om zijn volk te helpen en om de
verlossing van Jeruzalem te brengen: Zacharia 8:14-15 En Hij
heeft advies voor Zijn volk: Zacharia 8:16-17
Dus .... na al hun tekortkomen tot Zijn volk te richten en hen
bemoediging en hoop te geven door hen te vertellen dat hij
hen zou helpen bij het herstel van Jeruzalem, beantwoordt
Hij tenslotte de vraag waarmee we begonnen:

Zacharia 8:19 zo heeft gezegd de Ene, de Omschaarde: het
vasten van de vierde, het vasten van de vijfde, en het vasten
van de zevende en het vasten van de tiende zal voor het huis
Juda worden tot vrolijkheid, vreugde en goede
samenkomstdagen; de waarheid en de vrede, hebt die lief!

Waarheid en vrede zal het toekomstige huis van Juda
karakteriseren. Daarom zal er niet langer een reden zijn om te
vasten. In plaats daarvan zullen deze dagen worden omgezet
in feestdagen! En let, tot slot, op het profetisch beeld:
Zacharia 8: 20-23
Dus kun je dit jaar beslissen over de vraag of u deze komende
zaterdagavond bij Broeder Juda aansluit in het vasten van
Tisha B’av. Vergeet niet, het is geen gebod, maar een houding
van berouw en verlangen om Zijn Koninkrijk te zien op aarde,
zoals het in de hemel is.

Shabbat Shalom!
Ardelle


