Yom Teruah
Genesis 21:1-34; Numeri 29:1-6
1 Samuel 1:1-2:10
1Tess. 4:13-18

Dagen van belofte
(Mike Clayton)

Nog slechts enkele dagen voor we de Herfstfeesten ingaan. Het is een jaargetijde dat veel uiteenlopende
gedachten en emoties met zich brengt als we deze heerlijke vastgestelde tijden vieren. Maar waar gaan deze
dagen nu precies over? Hoe moeten wij ze benaderen om tot hun volle betekenis te komen? Ik zal ze één voor
één nemen en ze dan aan het einde samenvoegen.
Yom Teruah - Dit is een dag met diverse betekenissen. Het is de "Dag van het Klinken van de Shofar." Ook
bekend als "De Dag van Herdenking." Het hedendaagse Judaisme heeft de naam gewijzigd en gaf er de
betekenis "Hoofd van het Jaar" aan, maar we kunnen duidelijk in de Schrift zien dat dit een afwijking van de
oorspronkelijke betekenis is en één die verwarring bracht aan de Joodse gemeenschap en meer.
De traditie zegt dat het op deze dag was dat Izaak, de zoon van de belofte geboren werd. Het is een dag waarop
Elohim bewijst dat voor Hem niets te moeilijk is en dat wanneer Hij spreekt, Zijn beloften waar zijn, eender hoe
de omstandigheden in het leven er kunnen uitzien. We zien dit ook als de dag om ons de familie te herinneren
waarin we geadopteerd zijn en de grote beloften die we voor onze ogen tot uiting zien komen, om deze familie
van de hoeken van de aarde naar het beloofde huis terug te brengen. Het horen van de Shofar op deze dag zou
elke ware gelovige moeten bewust maken van de hoop en het vertrouwen in een God die elke belofte die Hij
maakte hield en zal houden.
Yom Kippur - Voor velen lijkt Yom Kippur bijna niet in de Herfstfeesten thuis te horen. Het is een dag om door
te brengen in bespiegeling en zelfonderzoek. Tijdens deze 24 uur durende periode moeten we de spelletjes die
we met de zonde spelen neerleggen en schoon schip maken, niet alleen met onze Schepper, maar ook met elkaar.
Sommigen zullen misschien zeggen dat dit dagelijks zou moeten gedaan worden en dat is waar. Zo zou het
moeten, maar de meesten van ons doen het niet. Dit is een dag om "het recht te zetten" en alles te doen wat in
onze macht ligt om in vrede te leven met de mensen rondom ons. Het is een dag van droefenis, want we
begrijpen dat Yom Kippur spreekt van een oordeel dat zal komen.
Er zal in de toekomst een dag zijn, dat zij die Yeshua niet ontvangen hebben, alleen voor YHWH zullen staan
om rekenschap te geven van de daden in hun leven. Op die dag zal er geen schaal zijn met goede daden versus
slechte daden. Het zal een dag van rouw zijn, zoals er geen andere is en een dag waarin ons lot bezegeld wordt.
Er zal geen tweede kans zijn. Voor hen die hun vertrouwen in Yeshua stellen is het een dag om dankbaar te zijn
voor de vergeving die de onze is, maar ook om ons eraan te herinneren dat vergeving geen vrijgeleide is om onze
rug naar de Torah te keren en te leven eender hoe wij verkiezen.
Sukkot - als je er naar uitkijkt om gedurende acht dagen buiten te kamperen, eender in welk klimaat dat je leeft,
dan ben je waarschijnlijk een Torah getrouwe gelovige in Yeshua! Het is waar, voor velen van ons is Sukkot de
tijd waarvoor we leven. Paashazen en bomen met lichtjes, sterren en geschenken die we niet echt wilden, hebben
de baan geruimd voor het geweldigste feest van alle: het feest van Tabernakels. Velen van ons maken het hele
jaar door plannen voor deze gebeurtenis. Maar waar gaan deze dagen over? Is het de familiereünie met mensen
die je graag hebt, waarvan we zo van genieten?

Is dat het wachten in de rij om een porta-potty (verplaatsbaar toilet) te gebruiken of om een koude douche te
nemen? Is het gewoon een goed voorwendsel voor een vakantie met gelijkdenkende mensen? Op een rare
manier zouden we ja kunnen antwoorden, zelfs op de koude douche, maar Sukkot is zoveel meer.
De dagen van Sukkot zijn speciaal gemaakt terwille van Hem. Het is een tijd dat we de zorgen van deze wereld
opzij zetten en naar een Koninkrijk kijken dat met snelle tred nadert. Dit zijn de dagen dat we oefenen voor een
Koninkrijk dat we niet helemaal begrijpen. Sukkot is letterlijk een voorsmaakje van een duizendjarig Koninkrijk
dat zal komen en de eeuwigheid die het zal inleiden.
Sukkot gaan niet zozeer om wat er vandaag gebeurt, maar om dat wat gauw te gebeuren staat. Het gaat over het
"Einde van het Boek" dat tot stand komt. Sukkot gaat over het herstel van alle dingen en Zijn aanwezigheid, niet
alleen in ons, maar met ons. Sukkot is voor een gelovige het hoogtepunt van al onze hoop en dromen.
Zoals je weet geloof ik dat deze dagen van de Herfstfeesten de aanzet zullen zijn van een grote verandering op
de planeet aarde. Ik geloof dat we op een dag naar deze dagen zullen terugkijken en zien dat zij begonnen aan
het laatste tikken van de klok die vervulde profetie wordt genoemd. Ga deze dagen niet in met een houding alsof
het gewoon een andere vakantie is, om te spelen en oude vrienden te zien. Behandel deze dagen zoals ze bedoeld
waren te zijn. Het zijn vastgestelde tijden voor de aarde. Het zijn tijden waar uiteindelijk de schapen van de
geiten, de schapen van de wolven zullen gescheiden worden.
Het is mijn gebed voor elk van jullie dat deze dagen zullen gevuld zijn met Zijn tegenwoordigheid in jouw leven.
Moge je in hoogsteigen persoon Zijn beloften zich zien ontvouwen in elke dag van het seizoen .

