God's Day Planner

God's Agenda

Parasha: Emor - אמר: "Say"
Torah : Leviticus 21:1-24:23
Haftarah : Ezekiel 44:15-31
Gospel : Luke 18-20

Sidra: Emor - אמר: "Zeg"
Thora: Leviticus 21:1-24:23
Haftara: Ezechiël 44:15-31
Evangelie: Lucas 18-20

Thought for the Week:
The appointed times of the LORD are like annual
rehearsals for the appointed times of redemption.
They are like the blueprints for the work of Messiah.
The spring festivals of Passover, Unleavened Bread,
the Omer, and Pentecost all received a messianic
fulfillment in the Master's first advent. The fall
festivals of the Feast of Trumpets, the Day of
Atonement, the Feast of Tabernacles and the Eighth
Day all point toward His second coming. They are a
"shadow of what is to come." (Colossians 2:17)

Gedachte voor de Week:
De vastgelegde tijden van de HEER zijn als jaarlijkse
repetities voor de vastgelegde tijden der verlossing. Zij
zijn als de blauwdrukken voor het werk van de Messias.
De lentefeesten - Pesach, Ongezuurde Broden, de
Omer, en Pinksteren - kregen alle een messiaanse
vervulling in de eerste komst van de Meester. De najaars
feesten - het Feest van de Bazuin, de Grote Verzoendag,
het Loofhuttenfeest en de Achtste Dag - wijzen allemaal
in de richting van Zijn tweede komst. Ze zijn een
"schaduw van wat komen gaat." (Kolossenzen 2:17)

Commentary:

Commentaar:

Speak to the sons of Israel and say to them,
"The LORD's appointed times which you shall
proclaim as holy convocations — My
appointed times are these." (Leviticus 23:2)

Spreek tot de zonen van Israël en zeg tot hen:
"De vastgelegde tijden van de HEER welke u
zult uitroepen als heilige samenkomsten – dat
zijn Mijn vastgelegde tijden." (Leviticus 23:2)

In Leviticus 23, God gives a calendar to His people.
This biblical calendar is different from the one to which
we are accustomed. The biblical calendar is lunar: It is
based on the phases of the moon. The waxing and
waning of the moon determines the day of the biblical
month. The tiny sliver of the new moon always
appears on the first day of the month; the full moon
indicates the middle of the month; the disappearance
of the moon indicates the end of the month.
God declares certain days to be mo'adim ( ;)מעדיםthat
is, "appointed times." He says, "The LORD's appointed
times which you shall proclaim as holy convocations-My appointed times are these." (Leviticus 23:2)
What does this mean? Leviticus 23 is like God's day
planner. He has made appointments on which to meet
with His people. They include the weekly Sabbath, the
Feasts of Passover and Pentecost, the Feast of
Trumpets, the Day of Atonement and the Feast of
Booths.
The Apostle Paul teaches that the festivals are like a
shadow cast by Messiah. (Colossians 2:16-17) That
means that each of God's appointed times should
teach us something about Messiah.
Almost all of the appointed times commemorate
some great past act of redemption. For example, the
Feast of Unleavened Bread commemorates the
exodus from Egypt.

In Leviticus 23 geeft God een kalender aan Zijn volk.
Deze Bijbelse kalender is anders dan die we gewend
zijn. De Bijbelse kalender is de maangericht; die is op de
fasen van de maan gebaseerd. Het wassen en afnemen
van de maan bepaalt de dag van de Bijbelse maand. De
kleine splinter van de nieuwe maan verschijnt altijd op de
eerste dag van de maand, de volle maan geeft het
midden van de maand aan en het verdwijnen van de
maan geeft het einde van de maand aan.
God verklaart bepaalde dagen tot mo'adim ()מעדים, d.w.z.
"vastgestelde tijden." Hij zegt: "De vastgestelde tijden van
de HEER die u als heilige samenkomsten zult uitroepen
– dat zijn Mijn vastgelegde tijden." (Leviticus 23:2)
Wat betekent dat? Leviticus 23 is als God agenda. Hij
heeft afspraken vastgelegd voor een ontmoeting met
Zijn volk. Zij omvatten de wekelijkse sabbat, de
feesten van het Pascha en Pinksteren, het Feest van
de Bazuin, de Grote Verzoendag en het
Loofhuttenfeest.
De apostel Paulus leert ons dat de feesten als een door
de Messias verspreidde schaduw zijn. (Kolossenzen
2:16-17) Dat betekent dat elk van Gods vastgelegde
tijden ons iets over de Messias moeten leren.
Bijna alle vastgelegde tijden herdenken een grote
daad van verlossing uit het verleden. Bijvoorbeeld het
feest der ongezuurde broden dat de uittocht uit Egypte
herdenkt.
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But the biblical festivals can also be understood as
an eschatological blueprint. In a sense, they lay out
the pattern of redemption because they truly are
God's appointed times for interacting with man. Each
appointed time foreshadows one of the appointed
times of God's plan of redemption. In that regard,
they are the appointed times of Messiah. They are
the "times [and] epochs which the Father has fixed
by His own authority." (Acts 1:7) They represent the
appointed time "of that day and hour no one knows,
not even the angels of heaven, nor the Son, but the
Father alone." (Matthew 24:36) To study the
festivals is to study the future. To study the festivals
is to study Messiah.
The appointed times communicate deep spiritual
lessons to those who practice them. Every festival
draws us closer to the living God and His holy Son.

Maar de Bijbelse feesten kunnen ook als een eschatologische blauwdruk worden opgevat. In zekere zin,
leggen ze het patroon van de verlossing uit, omdat het
werkelijk Gods vastgelegde tijden zijn voor interactie met
de mens. Elke vastgelegde tijd voorafschaduwt één van
de vastgestelde tijden van Gods verlossingsplan. In dit
verband zijn die de vastgelegde tijden van de Messias.
Zij zijn de "tijden [en] tijdperken die de Vader op Zijn
eigen gezag heeft vastgelegd." (Handelingen 1:7) Zij
vertegenwoordigen de vastgestelde tijd "van die dag en
die ure waarvan niemand weet, zelfs niet de engelen der
hemelen, noch de Zoon, maar de Vader alleen." (Mat.
24:36) De feesten bestuderen is de toekomst bestuderen. De feesten bestuderen is Messias bestuderen.
De vastgelegde tijden communiceren diepe geestelijke
lessen aan degenen, die ze beleven. Elk feest brengt ons
dichter bij de levende God en Zijn heilige Zoon.
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