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LANGS DEZE WEG WILLEN WE EEN IEDER BEDANKEN 

VOOR ZIJN OF HAAR BIJDRAGE AAN DIT WERK.  ALLE 

GIFTEN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE KOSTEN VAN HET 

BLAD.  HET BLAD KOMT TOT STAND DOOR 

VRIJWILLIGERSWERK. 
 

Bijbeltijdschrift: 
 

Waarheid & Vrede is een gratis Bijbeltijdschrift met 
artikelen over Gods Sabbatten, Nieuwe Manen en 
Feesten, de Hebreeuwse Kalender, de Stammen 
Israëls, getalssymboliek, etc. Waarheid & Vrede heeft 
een sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse 
visie. Waarheid & Vrede komt vier keer per jaar uit. 
 

Doelstelling: 
 

”Maar gij, Daniël … verzegel het boek tot de eindtijd; 
velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal 
vermeerderen (Dan 12:4)”.  Dit is de eindtijd en de 
kennis is vermeerderd. ”Er is niets bedekt, of het zal 
geopenbaard worden, en verborgen, of het zal 
bekend worden (Lukas 12:2)”. Vooral nu wordt kennis 
geopenbaard en wordt het verborgene bekend 
gemaakt. Laten we aan Ezra een voorbeeld nemen: 
”Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN 
te onderzoeken …  om in Israël inzetting en 
verordening te onderwijzen (Ezra 7:10)”. Kortom, 
dat dit blad een middel moge zijn om Gods genade 
en geboden te onderwijzen, om Gods oordelen aan 
te kondigen en te wijzen op de komst van Jesjoe’a. 

Inhoud: 
 
  2   Colofon - Mededelingen 
  3   Zeventien redenen waarom ik sabbat vier 
  6   Bijzondere Bijbelse Getallen: № 22 
  9   Meester, zie, welke stenen … 

11  IN HET KORT 
12  De  PR  van Jezus 
 
 

Feesten & Nieuwe Manen, 2018-19 
 

2018 
wo 10 okt -  1 Chesjvan, Nieuwe Maan 

 

vr  9 nov -  1 Kislev, Nieuwe Maan 

ma  3 dec – 25 Kislev, 1e dag Chanukah 

 

zo  9 dec -  1 Tevet, 7e & Nieuwe Maan 

ma 10 dec -  2 Tevet, 8e dag Chanukah 

 

2019 
ma  7 jan -  1 Sj’vat, Nieuwe Maan 

 

wo  6 feb -  1 Adar 1, Nieuwe Maan 

 

vr  8 mrt -  1 Adar 2, Nieuwe Maan 

do 21 mrt – 14 Adar 2, Purim 

vr 22 mrt – 15 Adar 2, Purim 

 

za  6 apr -  1 Nisan, Nieuwe Maan 

vr 19 apr – 14 Nisan, Pascha 

za 20 apr – 15 Nisan, 1e Ongez. Broden 

zo 21 apr – 16 Nisan, Beweeggarvedag 

vr 26 apr – 21 Nisan, 7e Ongez. Broden 

 

ma  6 mei -  1 Iyyar, Nieuwe Maan 

 

di  4 jun -  1 Sivan, Nieuwe Maan 

zo  9 jun –  6 Sivan, Pinksteren 

 

do  4 jul -  1 Tammuz, Nieuwe Maan 

 

vr  2 aug -  1 Av, Nieuwe Maan 

 

zo  1 sep -  1 Elul, Nieuwe Maan 

 

ma 30 sep -  1 Tisjri, NM, Bazuinendag 

wo  9 okt – 10 Tisjri, Grote Verzoendag 

ma 14 okt – 15 Tisjri, 1e L’huttenfeest 

ma 21 okt – 22 Tisjri, Achtste Dag 

 

wo 30 okt -  1 Chesjvan, Nieuwe Maan 

 

vr 29 nov -  1 Kislev, Nieuwe Maan 

ma 23 dec – 25 Kislev, 1e dag Chanukah 

 

zo 29 dec -  1 Tevet, 7e & Nieuwe Maan 

ma 30 dec -  2 Tevet, 8e dag Chanukah 
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Zeventien redenen 
waarom ik sabbat vier 

 
Van de Chinezen komt het spreekwoord: ‘wat ik HOOR vergeet ik, wat ik OPSCHRIJF onthoud ik 
en wat ik DOE begrijp ik’. Dit spreekwoord is zeer zeker op Gods sabbat, het 4e gebod, van 
toepassing. Gaandeweg heeft het DOEN ook mij meer kennis gegeven over het waarom. Dat is 
een reden om deze kennis met u te delen. U zult het alleen echt BEGRIJPEN, indien u het ook 
gaat DOEN! Ook al ziet u dat de sabbat Bijbels is, de diepere betekenis gaat pas blijken bij het 
doen. De gebedsvrijdag kan men zien als een afwijking naar links. In dezelfde lijn kan men de 
zondagsviering als een afwijking naar rechts zien! God zegt echter van de Tien Geboden 
(Deuteronomium 5:6-21): ‘En onderhoudt ze naarstig, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft; 
wijkt niet af, naar  rechts noch naar links (Deuteronomium 5:32)’ 

 
№ 1 Ik vier sabbat, 

omdat GOD het wil 
 
Op talrijke plaatsen in de Bijbel 
gebiedt God de mens sabbat te 
vieren. Voor Adam, de Israëliet, de 
Gemeente, de hele Bijbel door, is er 
en blijft er, een rustgebod voor de 
zevende dag. Géén enkele andere 
dag wordt door God geboden. In 
vijftien verzen spreekt GOD over 
MIJN sabbatten,  hier een tweetal: 
 
Ieder zal voor zijn moeder en zijn 
vader ontzag hebben en MIJN 
sabbatten houden: Ik ben de HERE, 
uw God (Lev 19:3). MIJN sabbatten 
zult gij houden en voor mijn 
heiligdom eerbied hebben: Ik ben 
de HERE (Lev 19:30). 
 
№ 2 Ik vier sabbat, 

omdat ik het voorbeeld 
van JEZUS wil volgen 
 
Het Oude Testament zegt dat JHWH 
de Eerste is en de Laatste. Het 
Nieuwe Testament stelt dat ook 
Jezus de Eerste en de Laatste is, 
het Begin en het Einde, de Alfa en 
de Omega. Zijn gehele leven is mij 
tot VOORBEELD en Hij hield Zijn 
gehele leven sabbat. Het was Zijn 
gewoonte. Christus gaf als de 
scheppende Logos de sabbat aan 
de eerste Adam. Hij hield de sabbat 

als laatste Adam zelf en gaf 
daarmee het voorbeeld voor 
christenen, voor zijn volgelingen. 
 
En HIJ kwam te Nazaret, waar HIJ 
opgevoed was, en HIJ [JEZUS] ging 
VOLGENS ZIJN GEWOONTE op 
de sabbatdag naar de synagoge en 
stond op om voor te lezen (Luk 
4:16). En HIJ daalde af naar 
Kafarnaüm, een stad in Galilea, en 
[JEZUS] leerde hen GEREGELD op 
de sabbat (Luk 4:31). 
 
№ 3 Ik vier sabbat, 

omdat de sabbatdag, de 
zevende dag, HEILIG is 
 
Na de zes scheppingsdagen 
HEILIGDE God de zevende dag 
door op die dag te rusten en door 
die dag apart te zetten. Alleen God 
(en geen ander) kan iets HEILIG of 
onheilig verklaren. God riep uit de 
brandende braambos Mozes toe 
zijn sandalen af te doen, daar de 
grond door Zijn aanwezigheid 
HEILIG was. Mozes gehoorzaamde. 
Nergens in de schrift annuleert God 
de sabbatdag en in geen enkel 
bijbelvers heiligt Hij een andere dag 
in plaats van de sabbatdag. 
 
Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de 
HERE gezegd heeft: een rustdag, 
een  HEILIGE sabbat is het morgen 

voor de HERE (Ex 16:23). … Ook 
hebt Gij hen UW HEILIGE sabbat 
doen kennen en hun geboden, 
inzettingen en een wet gegeven 
door de dienst van uw knecht 
Mozes (Neh 9:14). 
 
№ 4 Ik vier sabbat, 
 omdat dat het 4

e
 GEBOD 

der Tien Geboden is 
 
God vond de sabbat dusdanig 
belangrijk dat Hij het rusten op de 
7

e
 dag tot één van Zijn Tien 

Geboden maakte. In het 4
e
 GEBOD 

vraagt God ons de 7
e
 DAG te 

heiligen. Vergeving door het bloed 
van Jezus geeft ons niet het recht 
om Gods heilige Tien Geboden te 
blijven overtreden. Jakobus stelt 
duidelijk dat wie één van de 
geboden overtreedt, alle Tien 
Geboden overtreedt. 
 Wie de sabbat van de 7

e
 

dag niet viert, overtreedt niet alleen 
het 4

e
 gebod, maar ook de andere 9 

geboden. Hij stelt God niet op de 
eerste plaats (1

e
 gebod): Hij luistert 

niet naar zijn hemelse Vader (5
e
 

gebod); hij steelt tijd die aan God 
toebehoort (8

e
 gebod); hij geeft 

valse getuigenis over de ware 
rustdag (9

e
 gebod); hij gebruikt 

Gods naam ijdel door ten aanzien 
van de sabbat NIET te (willen) 
DOEN wat God zegt (3

e
 gebod). 
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GEDENK de sabbatdag, dat gij die 
heiligt; (Ex 20:8). 
ONDERHOUD de sabbatdag, dat 
gij die heiligt, zoals de HERE, uw 
God, u geboden heeft (Dt 5:12). 
 
№ 5 Ik vier sabbat, 

om te gedenken dat God 
alles GEMAAKT heeft 
 
Niet door evolutie, maar door Gods 
hand is al het zichtbare geworden 
en door Zijn spreken is al het leven 
ontstaan. Dit vond God zo 
belangrijk, dat Hij hier een 
wekelijkse feestdag voor regelde. 
Door de sabbatdag erken ik God als 
SCHEPPER, als degene Die mij het 
fysieke leven heeft geschonken. 
Daarom gaat het sabbatsgebod 
2500 jaar aan het Sinaï Verbond 
van God met Israël vooraf. Daarom 
is er ook een sabbatsviering voor 
iedereen, omdat elk mens zijn 
oorsprong tot die 
SCHEPPINGSWEEK kan herleiden. 
Een ieder van ons kent de eerste 
10 geslachten van onze stamboom: 
1. Adam, 2. Set, 3. …, 
9. Lamech, 10. Noach. 
 
Want in zes dagen heeft de HERE 
de hemel en de aarde GEMAAKT, 
de zee en al wat daarin is, en Hij 
rustte op de zevende dag; daarom 
zegende de HERE de sabbatdag en 
heiligde die (Ex 20:11). … Toen 
God op de zevende dag het werk 
voltooid had, dat Hij GEMAAKT 
had, rustte Hij op de zevende dag 
van al het werk, dat Hij GEMAAKT 
had. En God zegende de zevende 
dag en heiligde die, omdat Hij 
daarop gerust heeft van al het werk, 
dat God SCHEPPENDE tot stand 
had gebracht. (Gen 2:2-3). 
 
№ 6 Ik vier sabbat, 
 omdat de sabbat gemaakt 
is voor de MENS 
 
Er is geen sabbat voor dieren, 
cherubs of engelen, zij hebben 
geen rustdag nodig of bestonden 
reeds vóór de fysieke schepping. 
God rekent de dagen van 
zonsondergang tot de volgende 
zonsondergang. Er zijn planeten 
waar de dag van die planeet veel 
langer duurt. Alleen op aarde werd 
de afgelopen 6000 jaar elke 6 
dagen gevolgd door een rustdag 
van 24 uur, ingesteld voor de mens. 

Vandaar dat God de sabbat ook 
voor mij heeft gemaakt. 
 
En Hij zei tot hen: De sabbat is 
gemaakt OM DE MENS, en niet de 
mens om de sabbat (Mk 2:27). 
 
№ 7 Ik vier sabbat, 
 omdat God op de 
ZEVENDE DAG rustte, om Zijn 
voorbeeld te volgen en zelf te 
rusten van zes dagen werken 
 
God is mijn Vader en Zijn voorbeeld 
moet en wil ik volgen. God rustte 
noch op de EERSTE, noch op de 
ZESDE dag. Hij had alles op één 
dag, in één uur in een oogwenk 
kunnen scheppen - zonder daarna 
te rusten. God deed zo ‘lang’ over 
de schepping (wel zes dagen!) - en 
rustte voorts één dag, DE 
ZEVENDE DAG, terwijl Hij niet moe 
was, louter en alleen tot voorbeeld 
voor de mens. 
 
Toen ... rustte Hij op de ZEVENDE 
DAG van al het werk, dat Hij 
gemaakt had (Gen 2:2). … Toen 
rustte het volk op de ZEVENDE 
DAG (Ex 16:30) … en Hij rustte op 
de ZEVENDE DAG; ... (Ex 20:11) 
… Want Hij heeft ergens van de 
ZEVENDE DAG  aldus gesproken: 
En God rustte op de ZEVENDE 
DAG van al zijn werken (Heb 4:4). 
 
№ 8 Ik vier sabbat, 
 omdat het een FEESTDAG 
des HEREN is 
 
Als men de Tien Geboden (Ex 20) 
vergelijkt met de Feesttijden des 
HEREN (Lev 23), dan blijkt hoe 
belangrijk de sabbatdag is. De 
andere negen geboden zijn geen 
Feesttijden des HEREN, alleen de 
sabbat, het 4

e
 gebod, is dat wel. 

Andersom behoort geen enkel 
ander Feest tot de Tien Geboden, 
behalve de sabbatdag. 
 
Spreek tot de Israëlieten en zeg tot 
hen: De Feesttijden des HEREN, die 
gij zult uitroepen als heilige 
samenkomsten, zijn MIJN 
FEESTTIJDEN. Zes dagen mag 
arbeid verricht worden, maar op de 
zevende dag zal er een volkomen 
sabbat zijn: een heilige 
samenkomst; generlei arbeid zult gij 
verrichten, het is een sabbat voor 
de HERE … (Lev 23:2-3). 

№ 9 Ik vier sabbat, 
 omdat de EERSTE 
GEMEENTE ook SABBAT vierde 
  
Het Nieuwe Testament bevestigt 
het Oude Testament en het maakt 
daarnaast duidelijk dat er alleen 
door de naam van Jezus behoud is. 
Het NT  NEEMT DE HEILIGHEID 
VAN DE SABBAT NIET WEG en 
HEILIGT DE 1

e
 DAG DER WEEK 

NIET!  Na de opstanding en 
hemelvaart van Jezus ging de 
Gemeente Gods gewoon door met 
sabbat vieren. Daarom is ‘het 
sabbatvieren’ geen onderwerp van 
discussie in de brieven van Paulus. 
Als die dag veranderd was na de 
opstanding van Christus, dan zou er 
nog heel wat over geschreven 
moeten zijn door Paulus, om de 
Joden in de eerste 
christengemeenten zover te krijgen 
te stoppen met hun 
sabbatsheiliging. Nee, het is zelfs 
zo, dat het boek Handelingen 
bevestigt dat zowel Paulus, als 
Gods Gemeente, sabbat vierden. 
 Toen Paulus door de Joden 
verworpen werd en de heidenen 
hem om onderricht vroegen, was 
daar een unieke kans voor Paulus 
om te zeggen: Kom morgen maar, 
op zondag, op de eerste dag der 
week!  Echter, in plaats daarvan 
kwam men 7 dagen later, de 
volgende sabbat, bijeen. 
 
...  en op de sabbatdag in de 
synagoge gegaan zijnde, namen zij 
plaats (Hand 13:14) … En toen zij 
vertrokken, verzochten zij hun 
TEGEN DE EERSTVOLGENDE 
SABBAT weder deze woorden te 
spreken (Hand 13:42) … EN DE 
VOLGENDE SABBAT kwam bijna 
de gehele stad bijeen om het woord 
Gods te horen (Hand 13:44) … En 
op de sabbatdag gingen wij de 
poort uit, de rivier langs, waar wij 
verwachtten, dat een gebedsplaats 
zou zijn; en neder gezeten, spraken 
wij tot de vrouwen, die 
samengekomen waren (Hand 
16:13) … En Paulus ging, zoals hij 
GEWOON was, daar binnen en 
behandelde DRIE SABBATTEN 
ACHTEREEN met hen gedeelten uit 
de Schriften, (Hand 17:2) … hij 
hield ELKE SABBAT besprekingen 
in de synagoge en trachtte Joden 
en Grieken te overtuigen 
(Handelingen 18:4). 
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№ 10 Ik vier sabbat, 
 omdat de vrede van de 
sabbat, het 1000-jarig 
VREDERIJK van God uitbeeldt 
 
Gods wekelijkse sabbat beeldt 
Gods Duizendjarig Vrederijk uit 
(Opb 20). Want 1 dag is als 1000 
jaar en 1000 jaar als 1 dag (Ps 
90:4; 2Pe 3:8). Zes dagen van werk 
worden gevolgd door de zevende 
dag van rust; 6 millennia van oorlog 
zullen gevolgd worden door het 7

e
 

millennium van vrede. De sabbat is 
(nog steeds) een schaduw (Col 
2:16-17!), ‘n symbool, van dat 
komende millennium van Vrede, 
wanneer Jezus Christus zal regeren 
als Koning der koningen. Elke 
sabbat ziet vooruit naar die 
komende werkelijkheid. 
 
Doch dit ene mag u niet ontgaan, 
geliefden, dat 1 dag bij de HERE is 
als 1000 jaar en 1000 jaar als 
1 dag (2 Pe 3:8) … en zij zullen met 
Hem als koningen heersen, [die] 
1000 jaren (Opb 20:6). 
 
№ 11 Ik vier sabbat, 
 omdat ik God wil 
liefhebben met GEHEEL MIJN 
VERSTAND 
 
De Bijbel leert God te dienen met 
ons gehele verstand. Door te lezen, 
door mijn verstand te gebruiken, 
kan ik zo’n twintig Bijbelse redenen 
vinden om de sabbat te vieren. Wie 
de sabbat van de 7

e
 dag niet viert, 

kan onmogelijk God met zijn 
GEHELE verstand dienen. Als men 
de Bijbel aan honderd 
taalgeleerden kon geven, die nog 
nooit van Jodendom, Christendom 
en Islam gehoord hadden en zou 
vragen: wat is de heilige rustdag 
van dit Boek? Dan zou niemand op 
grond van de tekst tot een andere 
dag komen, dan de zevende dag. 
 
Hij [Jezus] zeide tot hem: Gij zult de 
HERE, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw 
ziel èn met GEHEEL UW 
VERSTAND (Mt 22:37). 
 
№ 12 Ik vier sabbat, 
 omdat het een beeld is 
van het Koninkrijk Gods 
 
De sabbat is niet ‘slechts’ een 
schaduw, een symbool, van het 

komende Messiaanse Vrederijk, 
maar verbeeldt ook de rust van 
‘zonde’. De sabbat is een symbool 
van Eeuwig Leven in het 
KONINKRIJK GODS! 
 
ER BLIJFT DUS EEN 
SABBATSRUST [sabbatismos] 
VOOR HET VOLK VAN GOD. Want 
wie tot zijn rust is ingegaan, is ook 
zelf tot rust gekomen van zijn 
werken … Laten wij er dus ernst 
mede maken om tot DIE RUST in te 
gaan ... (Heb 4:9-11). 

 
№ 13 Ik vier sabbat, 
 om over GOD te LEREN 
 
Als men met werken en hobby’s 
stopt om zich op het geestelijke te 
richten, zal men in staat zijn, om 
OVER GOD TE LEREN. De 
synagoge is traditioneel een plek 
waar geleerd wordt. Ook thuis, in 
het rusten, in het overpeinzen en 
Bijbel lezen kan men veel over God 
leren. Jezus gaf ons ook het 
voorbeeld van LEREN en 
ONDERWIJZEN op de sabbat. 
 
En hij daalde af naar Kapernaüm, 
[Kfar Nachoem] een stad in Galilea, 
en Hij LEERDE HEN geregeld op 
de sabbat (Lk 4:31). En toen de 
sabbat aangebroken was, begon Hij 
te LEREN in de synagoge ... (Mk 
6:2). En zij kwamen te Kapernaüm 
[Kfar Nachoem] en terstond op de 
sabbat ging Hij naar de synagoge 
en LEERDE (Mk 1:21). 
 
№ 14 Ik vier sabbat, 
 omdat de sabbat de dag 
des Heren is, omdat Jezus HEER 
over de SABBAT is 
 
In het OT staat reeds dat de sabbat 
van de HERE is (Ex 20:10). In het 
Nieuwe Testament staat driemaal 
vermeld dat Jezus Christus, de 
Zoon des mensen, Heer over de 
sabbat is. Het is dus de dag des 
Heren, in die zin. 
 
Want de Zoon des mensen is HEER 
over de SABBAT (Mt 12:8). En Hij 
zeide tot hen: De sabbat is gemaakt 
om de mens, en niet de mens om 
de sabbat. Alzo is de Zoon des 
mensen HEER OOK over de sabbat 
(Mk  2:27-28). En Hij zeide tot hen: 
De Zoon des mensen is HEER over 
de sabbat (Lk  6:5). 

№ 15 Ik vier sabbat, 
 omdat héél GODS 
WOORD WAAR is  
 
Vaak is het zo dat men zich niet wil 
laten corrigeren door de Bijbel, in 
het voor hem relevante 
schriftgedeelte. Zou ik de sabbat 
naast mij neer leggen omdat het mij 
niet uitkomt; terwijl de Bijbel van A 
tot Z de sabbat onderwijst? Kwam 
Gods gebod Izak te doden 
Abraham dan uit? 
 
Héél uw WOORD is de 
WAARHEID, al uw rechtvaardige 
verordeningen zijn voor eeuwig 
(Psalm 119:160). 
 
№ 16 Ik vier sabbat, 
 om de HEILIGE 
SAMENKOMST te bezoeken 
 
Er is géén Heilige Samenkomst 
geboden voor: zondag, 1

e
 dag der 

week, biddag, dankdag, Kerstdag, 
Allerheiligen, Driekoningen, en zelfs 
niet voor Purim, Nieuwe Maan, 
Chanoeka of gewone dagen van 
het Loofhuttenfeest. God roept de 
Feesttijden des HEREN uit (Lev 23): 
de wekelijkse sabbat en 7 jaarlijkse 
Feesten. De eerste Heilige 
Samenkomst is een 
SAMENKOMST GEBODEN  voor 
de wekelijkse sabbat. Dan volgen 
de jaarlijkse sabbatten. 
 
Zes dagen mag arbeid verricht 
worden, maar op de zevende dag 
zal er een volkomen sabbat zijn: 
EEN HEILIGE SAMENKOMST; 
generlei arbeid zult gij verrichten, 
het is een sabbat voor de HERE … 
(Lev 23:3).  

 
№ 17 Ik vier sabbat, 

 omdat er een speciale 

PSALM VOOR DE SABBATDAG 

geschreven is 

 

Psalm 92 is speciaal geschreven 

voor de SABBATDAG. Zou men 

dan die psalm zingen en lezen, en 

niet de dag houden waar hij voor 

geschreven is? 

 

Een psalm. EEN LIED VOOR DE 

SABBATDAG. Het is goed de HERE 

te loven, uw naam psalmen te 

zingen, o Allerhoogste, (Ps 92:1-2). 

Bert Otten
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Bijzondere Bijbelse Getallen 
 

№ 22 
 

Er zijn veel Bijbelse Getallen met bekende getalssymboliek: Eén is het getal van 
God en van éénheid, twee van de Zoon, drie van de Geest en van het hemelse, 
vier van het oordeel en van de aarde, vijf van genade, zes van de mens, zeven 
van heiligheid en van de sabbatsrust, acht van behoud en vijftig van gejubel. 
 
Het getal 22 is het getal van het 
einde, het lijden en het kruis. De 
sleutel tot deze conclusie is de 
Tav, de 22

e
 letter van het 

Hebreeuwse Alef-Bet, en Psalm 
22, de kruispsalm. Van A tot Z, 
van Alpha tot Omega, zo loopt 
het Hebreeuwse Alef-Bet, van 
Alef tot Tav, de 22

e
 letter. Geen 

wonder dat 22 einde betekent. 
Maar waarom ook het kruis? 
 Het antwoord hiervoor 
vindt men in de lettertekens van 
het Fenicische en Kanaänitische 
alfabet. Het oude alfabet der 
Kanaänieten en Feniciërs ligt ten 
grondslag aan vele alfabetten, 
ook aan ons Latijnse alfabet. 
Hebreeuws en Kanaänitisch zijn 
verwante talen en zij beiden 
gebruikten het alfabet der 
Feniciërs. De huidige 
Hebreeuwse lettertekens, ook 22, 
lijken niet echt op die oude 
letters. De 22

e
 letter, de Tav, 

wordt sinds de ballingschap in 
Babel geschreven als … ת … De 
huidige letters zijn eigenlijk 
Assyrische of Aramese letters. 
Vóór de wegvoering naar Babel, 
en dus ook bij de letters die men 
bij archeologie vindt in Israël 
betreffende opgravingen van 
vóór 586 vChr. , werd de Tav 
geschreven met een kruis! Bij de 

Feniciërs als + en bij de 

Israëlieten als x . 
 Dit lijkt wellicht toeval, 
maar het is in feite één van de 
vele bewijzen dat God letterlijk 
alles tot in de puntjes leidt en 
beschikt! 

Psalm 22 & Tav 
 
De Tav geschreven als een kruis 

(+, x, T, t), tezamen met Psalm 

22, geeft de betekenis aan het 
getal 22: Kruis & Lijden. 
 Jezus Christus stierf voor 
onze zonden aan het kruis. Dan 
maakt het niet uit of men van dat 

kruis een t of een T maakt! In 

beide gevallen is het de letter ‘t’, 
de Tau, de Tav, die in de 
Oudheid met een kruis werd 
weergegeven. Christus stierf aan 
het kruis en als er één psalm is 
die deze gebeurtenis 
weerspiegelt, dan is het Psalm 
22, Mijn God, mijn God, waarom 
hebt gij mij verlaten? 

 ת
De Tav sinds Babel 

 
 Jezus citeert Psalm 22, 
Zelf hangende aan het Kruis (22), 
in Zijn Lijden. Er stonden drie 
kruisen op Golgotha, driemaal 
22. Vandaar ook dat de Bijbel 
bestaat uit 66, uit driemaal 22, 
boeken. Van die 66 boeken zijn 
er 44 (22 + 22) met minder dan 
22 hoofdstukken en zijn er 22 
boeken met ‘een’ 22

e
 hoofdstuk. 

Alleen het laatste boek van de 
Bijbel, heeft niet meer dan 22 
hoofdstukken. De Bijbel eindigt 
dus met Boek 66, en met 
Openbaring 22. 
 Jezus, de Zoon van God, 
stierf aan het Kruis. Door Zijn 
dood is ons behoud, is er voor 
ons vergeving van zonden. God 
heeft ooit maar één keer aan een 
mens gevraagd om zijn zoon te 
offeren, en dat was aan 
Abraham. Het hele verhaal van 
Abraham, die Izak op Moria 
moest offeren, staat in Genesis 
22. Dit toont dat de hoofdstuk 
indeling zeker ook van God komt. 
(De huidige hoofdstukindeling is 
van aartsbisschop Stephen 
Langton van Canterbury, ca. 
1150 – 9 juli 1228). 
 Het getal 8 is het getal 
van behoud, denk aan de 8 
zielen die in de Ark behouden, 
gered werden, en denk aan de 8 
Feesten van Leviticus 23, die 
Gods Plan van Behoud 
uitbeelden. Door het kruis, door 
de 22, is er de 8, het behoud. De 
22 en de 8 hebben een band met 
elkaar, zoals de 6 (mens) met de 
7 (God) en zoals de 29 (maand) 
met de 7 (sabbat). 
 In het licht van behoud 
(8) door het kruis (22), is het 
interessant te zien wat Abraham, 
tegen zijn houtdragende zoon 
Izak, zegt in Genesis 22:8, 
 En Abraham zei: God zal 
Zichzelf voorzien van een lam 
ten brandoffer, mijn zoon. Zo 
gingen die beiden tezamen. 



Waarheid & Vrede                                                                                                                               Introductienummer, 2018-19 
 

 7 

 

 

 God zal Zichzelf voorzien 
van een Lam … Mijn Zoon … In 
hoofdstuk 22 (kruis), vers 8 
(behoud) … heeft men hier het 
hele evangelie en de essentie 
van de Bijbel in één vers! 
 Zo verraadt het eerste 
vers van de Bijbel ook al die 
essentie … b’ rèshiet … het 
woord begint met de letter Bet, 
de B van Ben, van Zoon … en 
het woord eindigt in een Tav! Met 
een kruis! Van 1500-500 BCE 
schreven de joden elke Tav met 
een kruis. 
 Fenicisch, Kanaänitisch, 
Hebreeuws en Aramees hebben 
dezelfde 22 letters in hun alfabet. 
Het was pas in Babel dat de 
Joden de Aramese lettertypes 
overnamen. 
 
Alef-Bet Acrostichons 
 
“Een acrostichon (ook: 
naamdicht of lettervers) is een 
gedicht waarvan bepaalde, 
meestal de eerste, letters van 
iedere regel of strofe, achter 
elkaar gelezen zelf ook een 
woord of zin vormen,” Wikipedia. 

Zo is ons volkslied Het 
Wilhelmus een acrostichon: “Het 
Wilhelmus is het Nederlandse 
volkslied. Het lied bestaat uit 15 
coupletten die een acrostichon 
vormen: in de oude variant 
vormden de eerste letters van de 
15 coupletten de naam Willem 
van Nassov,” Wikipedia. 
 Zo vinden we in de Bijbel 
vele alfabetische acrostichons. 
De psalm of passage bestaat 
meestal uit 22 regels, de eerste 
regel begint met Alef en de 
laatste, de 22

e
 regel, met Tav. 

Het geeft aan dat het onderwerp 
van A tot Z behandeld is, en het  
functioneerde ook als 
geheugensteun voor zangers. 
Wat betreft ons onderwerp geeft 
het duidelijk aan dat de Tav (de 
22), het slot, het einde is. Wat dat 
betreft is de Bijbel met driemaal 
22 boeken dan ook af! 
 Psalm 9 & 10 vormen 
samen een incompleet 
acrostichon, de Psalmen 25, 34, 
37 en 145 zijn onregelmatige 
naamdichten en de Psalmen 111 
& 112 zijn perfecte acrostichons. 
Het loflied op de huisvrouw is ook 
een perfect acrostichon (Spr 31). 

Klaagliederen en Psalm 119 zijn 
heel bijzondere acrostichons. 
 
Klaagliederen van Jeremia 
 
Dit boek bestaat uit een veelvoud 
van 22 verzen, van allemaal 
acrostichons, op hoofdstuk 5 na. 
Dat past wel enorm goed bij de 
22 van Lijden, de 22 van het 
Kruis. De schrijver, waarschijnlijk 
Jeremia, klaagt over de 
verwoesting en het leed  over, en 
van, Jeruzalem. 

 

 
De Tav, Fenicisch Alfabet 

 

 
 De vijf hoofdstukken 
bestaan uit 22, 22, 66, 22 en 22 
verzen, ofwel 7 maal 22 verzen, 
het lijden (22) tot in de perfectie 
(7) uitgedrukt! Hoofdstuk 1 en 2 
zijn acrostichons van 22 verzen, 
hoofdstuk 3 is een drievoudig 
acrostichon, aaa, bbb, ccc, ddd, 
etc. en hoofdstuk 4 is weer een 
enkelvoudig acrostichon. Voor 
het vijfde hoofdstuk heeft de 
schrijver de vorm van het 
alfabetische naamdicht 
losgelaten, maar heeft wel de 22 
verzen behouden. 
 Al deze acrostichons 
verliest men in de vertaling naar 
het Nederlands, behalve in de 
Naardense Bijbel. Die vertaler 
houdt min of meer ons alfabet 
aan, gebruikt de C,Q,U, X en Y 
niet en gebruikt de G dubbel. Het 
geeft visueel een goed beeld van 
hoe het oorspronkelijke Klaaglied 
er uit ziet in het Hebreeuws. 

 
Achtvoudig Acrostichon 
(Psalm 119) 

 
Psalm 119 is de langste Psalm 
en met 176 verzen (8 x 22), het 
langste hoofdstuk van de Bijbel. 
Het is één Grote Ode op Gods 
Woord, op Gods Wet. Als 

Klaagliederen 3 al een drievoudig 
acrostichon is, dan is Psalm 119 
een achtvoudig acrostichon. 

Er zijn 22 coupletten van 
8 regels. Het eerste couplet 
begint 8 keer met Alef, het 
tweede couplet 8 keer met Beth 
… en het 22

e
 couplet begint 8 

keer met Tav, met het Kruis! Hier 
wordt het verband tussen de 8 
(behoud) en de 22 (het kruis) wel 
heel duidelijk! Jezus stierf voor 
onze zonden. Zonde is 
wetsovertreding (1Joh 3:4), en 
Psalm 119, de Ode aan de Wet, 
heeft een vorm van 22 coupletten 
van 8 regels. Jammer dat veel 
christenen wel ijverig Psalm 119 
zingen - een ode aan Gods 
Geboden - maar voor Gods 
Vierde Gebod (de Sabbat) hun 
neus ophalen! De Sabbat der 
Zevende Dag is het Vierde 
Woord der Tien Woorden. 
 Als we alle acrostichons 
optellen, samen met het 
drievoudige van Klaagliederen 3 
en het achtvoudige van Psalm 
119, dan hebben we 22 
acrostichons in een Bijbel van 3 x 
22 boeken, geschreven in een 
alfabet van 22 letters. Zeg maar 
dat het toeval is! De Bijbel gaat 
over het lijden, de zonde, de 
dood en Gods antwoord: Het 
Kruis van Jezus! 
 
De 8

e
 Dag – 22 Tisjri! 

 
Als er één gegeven is dat het 
verband legt tussen de 8 
(behoud) en de 22 (het kruis), 
dan is het wel het laatste feest 
van Leviticus 23. Algemeen 
bekend als Simchat_Tora, wordt 
het Feest in de Bijbel, de 8

e
 Dag, 

genoemd en valt het op de 22
e
 

Tisjri. Het laatste feest, de 
Slotdag, valt op de 22

e
 Tisjri! 

 Hier is 22 overduidelijk, 
het slot, het einde. Hier is de 22 
de happy end van alles en het 
einde van het lijden. De 8

e
 dag 

van de 22
e
 Tisjri verbeeldt het 

Paradijs, het Koninkrijk Gods, de 
nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde, kortom het Nieuwe 
Jeruzalem van Openbaring 22, te 
beginnen met het 8

e
 millennium! 

(Na het Sabbats Vrede Rijk van 
het 7

e
 Millennium). Alleen door 

het Kruis, de Tav, komt men tot 
eeuwig behoud. 
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Eliëzer Ben-Jehoeda (t ’22) 

 
Na zo’n 1500 jaar lang thuis geen 
Hebreeuws meer gesproken te 
hebben, zijn de Joden (als deel 
van het zionisme) in de 19e eeuw 
begonnen om het Hebreeuws als 
spreektaal weer nieuw leven in te 
blazen. De grote voorvechter 
hiervan was Eliëzer Ben-
Jehoeda. Wat hij voor het 
moderne Hebreeuws - de taal 
met de 22 letters - gedaan heeft, 
getuigt van grote klasse. 
 Toeval of Gods leiding, 
maar in ’22 (in augustus in de 8

e
 

maand!) werd Hebreeuws, naast 
Arabisch en Engels, een officiële 
taal in het door de Engelsen 
beheerde Mandaatgebied 
Palestina. Eliëzer Ben-Jehoeda, 
de vader van het moderne 
Hebreeuws, stierf in de laatste 
maand van het jaar … in 
december ’22. 
 
Jakob & Jozef 
 
De patriarch Jozef verbeeldt 
beide komsten van de Messias. 
De verkoop van Jozef door Juda 
voor 20 sikkels zilver, verbeeldt 
de Eerste Komst van Jezus, als 
Lijdende Dienstknecht, toen hij 
door Judas verkocht werd, voor 
30 sikkels zilver. De verhoging 
van Jozef tot 2

e
 man in het Rijk, 

verbeeldt de verhoging van 
Jezus, als Koning der koningen, 
bij zijn Tweede Komst. 
 De lijdende Jozef werd 
op zijn 17

e
 verkocht en zag zijn 

vader Jakob pas 22 jaar later 
weer toen hij inmiddels 39 jaar 
oud was (Gen 45:11). De 22 jaar 
staan voor het lijden van vader 
en zoon, voor het lijden van 
zowel Jakob als Jozef. 
 Jakob heeft nog iets 
anders met de 22, met lijden. 
Geteld vanaf zijn voorvader 
Adam, de eerste mens, is Jakob 
het 22

e
 geslacht. En vader Jakob 

heeft zeer veel geleden. Hij 
klaagt daar ook over tegen de 
Farao van Egypte: 

En Jakob zei tot Farao: 
Het getal der jaren mijner 
vreemdelingschap is 130, weinig 
in getal en kwaad zijn al mijn 
levensjaren geweest … 
(Genesis 47:9). 

Verzegeld met de Tav 
 
Het kruisje van de Tav was in de 
Oudheid een merkteken, men 
tekende toen al iets met een Tav, 
met een kruis. 

Het woord Tav komt drie 
keer voor in het Oude Testament. 
In de allereerste plaats in Job: 
Ach, dat toch iemand naar mij 
luisterde ! Ziehier mijn 
ondertekening [ Tavi ], de 
Almachtige antwoorde mij, ook 
het stuk, dat mijn tegenpartij 
heeft geschreven (Job 31:35). 

 

 
De Tav 

Oud Hebreeuws Schrift 

 
 
 In Ezechiël worden er 
mensen verzegeld met een Tav, 
dat is dus met een Kruis! Hoe 
symbolisch! En de HERE zei tot 
hem: Trek midden door de stad, 
midden door Jeruzalem, en 
maak een teken [een Tav, een 
Kruis]  op de voorhoofden der 
mannen die zuchten en kermen 
over al de gruwelen die daar 
bedreven worden. Tot de 
anderen zei Hij te mijnen 
aanhoren: Trekt achter hem aan 
door de stad en slaat neer. 
Ontziet niet en hebt geen 
deernis. Grijsaards, jongelingen 
en jonge meisjes, kleine kinderen 
en vrouwen, moet gij doden … 
maar niemand die het teken 
[de Tav, het Kruis] draagt, 
moogt gij aanraken … 
(Ezechiël 9:4-6). 
 De Tav, de 22e letter van 
het Hebreeuws, was vroeger al 
een Kruis. Vandaar Psalm 22, de 
Kruispsalm, vandaar dat 22 het 
Getal van Lijden, van het Kruis is. 
Bij een kruispunt, en bij het Kruis, 
moet men kiezen! 
 
Twin Towers – twin towers 
 
De dag dat de twin towers 
neergehaald werden, was een 

dag van rouw, van lijden. Elke 
toren was 5 x 22 verdiepingen 
hoog, bij elkaar tienmaal 22, 
tienmaal het kruis. 
 
Comic Sans MS 
 
Het lettertype dat ik vaak 
gebruikte voor Waarheid & Vrede 
(WV01-WV35) en gebruik in mijn 
email correspondentie, is Comic 
Sans MS. Bij dat lettertype is elke 

t een perfect Latijns kruis! Elke t, 

ja elke Tav in de Bijbel is een 
teken, een symbool voor het 
Kruis. De Tav is niet alleen de 
laatste letter van het Alef-Bet, 
maar ook heel vaak de laatste 
letter van een Hebreeuws woord! 
 In mijn Hebreeuwse 
vertaling van het Nieuwe 
Testament wordt Jezus niet de 
Alfa & de Omega genoemd, maar 
de Alef & de Tav! 

22 
Het 22e hoofdstuk 
 
Niet alleen dat Abraham in 
Genesis 22 zijn zoon moet 
offeren, maar in 1 Samuël 22 
worden alle priesters te Nob 
vermoord; in 2 Kronieken 22 roeit 
Atalja het Huis Davids uit; vanaf 
het laatste vers van Matteüs 22 
durft niemand van de Farizeeën 
Jezus nog iets vragen (einde); 
Jezus wordt in Lukas 22, en 
Paulus in Handelingen 22 
gevangen gezet (einde vrijheid). 
 Koning Jerobeam richt 
gouden kalveren op in Dan en 
Bethel en regeert 22 jaar. Koning 
Achab haalt de Baäls naar het 
land en regeert ook 22 jaar. 
 
Einde Rouw, Dood & Tranen 
 
Openbaring 22 is de positieve 
vervulling van 22 Tisjri, de 
Achtste Dag: Door het Kruis (22), 
eeuwig (8) leven! 

Bert Otten
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Meester, 
zie, welke stenen … 

 
En toen Hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, 
welke stenen en welke gebouwen! (Mk 13:1). De heilige Schrift vermeldt driemaal 
(Mt, Mk, Lk) dat geen steen op de andere gelaten zal worden: En Hij antwoordde 
en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op 
de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken (Mt 24:2). Ten 
aanzien van de gebouwen van de tempel werd deze profetie grondig vervuld in 
AD70, toen Jeruzalem en de tempel door Titus verwoest werden. Echter ten 
aanzien van de muren van het tempelcomplex niet. De onderste helft van de 
muren van het tempelplein, met hun vele gebiesde Herodiaanse stenen, ligt er nog 
ongeschonden bij. Alsook de zeer grote steen (ca. 13m x 3,5m x 3,5m)  van meer 
dan 500 ton in de westelijke muur, die nog steeds netjes op zijn plaats ligt. Mijn 
inziens is deze profetie van Christus nog niet geheel en al vervuld. 
 
En toen Hij uit de tempel ging,  
zeide een van zijn discipelen tot 
Hem: Meester, zie, welke stenen 
en welke gebouwen!   
2  En Jezus zeide tot hem: Ziet gij 
deze grote gebouwen? Er zal geen 
steen op de andere gelaten 
worden, die niet zal worden 
weggebroken.  
3  En toen Hij op de helling van de 
Olijfberg gezeten was, tegenover de 
tempel vroegen Petrus en Jakobus 
en Johannes en Andreas Hem 
afzonderlijk: 
4  Zeg ons, wanneer zal dat 
geschieden en wat is het teken, 
wanneer al deze dingen in 
vervulling zullen gaan? (Mk 13:1-4). 
 De opmerking van de 
discipelen over de stenen en 
gebouwen van de door Herodus 
herstelde tempel leidde tot de rede 
der laatste dagen van Jezus. In de 
Bijbel zijn er vervullingen en 
voorvervullingen van profetieën. In 
70AD werden Jeruzalem en de 
tempel grondig verwoest. Maar 
Christus kwam niet terug en de 

onderste helft van de muren van het 
tempelplein ontsnapten aan die 
verwoesting. Moeten we de 
woorden van de Here Jezus niet 
letterlijk nemen in deze, of zal er 
nog een komende verwoesting 
komen, die nog grondiger zal zijn? 
De grootste aardbeving aller tijden 
moet nog komen (Opb 16:18). 

 

 
Herodiaanse stenen 

 

Vergroting van het tempelplein 
 

Het tempelplein was al hersteld en 
vergroot door de Hasmoneeën 
(Makkabeeën). Herodus de Grote 
liet het tempelplein nog meer 
vergroten in noordelijke, zuidelijke 
en westelijke richting. 

The Holy Land, An Oxford 
Archaeological Guide, Jerome 
Murphy-O’Connor, pagina 87-88: 

 Vervolgens vergrootte 
Herodus de Grote (37-4 vChr) 
de tempel verder 32m naar het 
zuiden. Zijn typische grote 
gebiesde stenen lopen van de 
‘naad’ naar de [zuidoost] hoek. 
Hij vergrootte het originele 
vierkante platform ook zo’n 
130m naar het noorden. Om de 
noordelijke en zuidelijke 
uitbreidingen met elkaar te 
verbinden, moest hij ook het 
platform naar het westen 
uitbreiden, omdat de tempel 
autoriteiten niet toestonden dat 
niet-Joden het oorspronkelijke 
plein zouden oversteken … 
aldus zijn de afmetingen van het 
huidige plein Herodiaans. 
 En van dat Herodiaanse 
plein staan de bases van de muren 
met hun gebiesde stenen nog fier 
overeind. 
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De Westelijke Muur 
 
Wikipedia (Engels): De Westelijke 
Muur betreft gewoonlijk een 57m 
lang, blootgesteld deel, van de 
oude muur van de westelijke flank 
van de Tempel Berg. Dit deel staat 
tegenover een groot plein en is 
apart gezet voor gebed. Echter, het 
gehele deel bovengronds van de 
westelijke muur, strekt zich 488m 
uit, waarvan het meeste verborgen 
blijft achter woningen, die er 
tegenaan zijn gebouwd. … De muur 
functioneert als een stutmuur, 
gebouwd om de uitgebreide 
renovaties te ondersteunen, die 
Herodus de Grote in 19 BCE liet 
uitvoeren. Herodus vergrootte het 
kleine quasi-natuurlijke plateau, 
waarop de Eerste en Tweede 
Tempels stonden, tot het grote 
Tempel Berg Plein, dat men 
vandaag de dag kan zien. Bij de 
Westelijke Muur Plaza wordt de 
totale hoogte van de muur geschat 
op 32m, waarvan het blootgestelde 
deel ongeveer 19m hoog is. De 
Muur bestaat uit 45 lagen steen, 28 
daarvan boven de grond en 17 
onder de grond. De eerste 7 
zichtbare lagen zijn van de 
Herodiaanse periode [en de 17 
ondergrondse lagen natuurlijk ook]. 
… De meeste stenen wegen tussen 
2 en 8 ton elk, maar anderen wegen 
zelfs meer, met een uitzonderlijke 
steen gelegen in de noordelijke 
sectie van Wilsons Boog die 13 
meter lang is en ongeveer 570 ton 
weegt. Elk van deze stenen wordt 
omkaderd door een fijn 
uitgebeitelde bies. De marges zelf 
zijn tussen de 5 en 20cm wijd, met 
een diepte van 1,5cm. 

 De uitzonderlijke steen van 
meer dan 500 ton zat in de 1

e
 eeuw 

op zo’n 6m boven het toenmalige 
straatniveau. De discipelen zullen er 
met bewondering naar opgekeken 
hebben. (De zwaarste steen in de 
Grote Pyramide weegt 80 ton). 
Welk een stenen … welk een 
gebouwen … zeiden de discipelen 
tegen Jezus. 
 
Geen steen op de andere … 
 
Het Nieuwe Testament stelt in vier 
verzen dat geen steen op de 
andere gelaten zal worden: 
 En Hij antwoordde en zei tot 
hen: Ziet gij dit alles niet? 

Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen 
steen op de andere gelaten worden, 
die niet zal worden weggebroken 
(Mt 24:2). 
  En Jezus zei tot hem: Ziet 
gij deze grote gebouwen? Er zal 
geen steen op de andere gelaten 
worden, die niet zal worden 
weggebroken (Mk 13:2).   
 En zij zullen u en uw 
kinderen in u vertreden en zij zullen 
in u geen steen op de andere laten, 
omdat gij de tijd niet hebt 
opgemerkt, dat God naar u omzag 
(Lk 19:44). 
 Wat gij daar aanschouwt, er 
zullen dagen komen, waarin geen 
steen op de andere zal gelaten 
worden, die niet zal worden 
weggebroken (Lk 21:6). 

 

 
 

Het onderste kader zijn de 7 
Herodiaanse lagen steen. Onder het 

plaveisel liggen nog 17 lagen. 
 

Aardbevingen 
 
Velen vandaag geloven niet dat 
Jeruzalem nogmaals vernietigd zal 
worden, echter Zacharia 14 stelt 
toch heel duidelijk het tegendeel: 
 Zie, er komt een dag voor 
de HERE,  waarop de buit, op u 
behaald, binnen uw muren verdeeld 
zal worden. Dan zal Ik alle volken 
tegen Jeruzalem ten strijde 
vergaderen; de stad zal genomen 
worden, de huizen zullen worden 
geplunderd en de vrouwen 
geschonden. De helft van de stad 
zal wegtrekken in ballingschap, 
maar de rest van het volk zal in de 
stad niet uitgeroeid worden 
(Zacharia 14:1-2). 
 Het is dan dat God ingrijpt 
en dat de voet van JHWH de 
Olijfberg doormidden splijt. Zal dit 
ook het moment zijn waarop de 
laatste stenen van het voormalige 
tempelcomplex losraken? 

Dan zal de HERE uittrekken 
om tegen die volken te strijden, 
zoals Hij vroeger streed, ten dage 
van de krijg; zijn voeten zullen te 
dien dage staan op de Olijfberg, die 
voor Jeruzalem ligt aan de 
oostzijde; dan zal de Olijfberg 

middendoor splijten, oostwaarts en 
westwaarts, tot een zeer groot dal, 
en de ene helft van de berg zal 
noordwaarts wijken en de andere 
helft zuidwaarts (Zacharia 14:3-4). 
 
Grootste Aardbeving ooit 
 
Of zal het al daarvoor gebeurd zijn 
bij de grootste aardbeving ooit (die 
dus nog moet komen): 
 En er kwamen 
bliksemstralen en stemmen en 
donderslagen, en er geschiedde 
een grote aardbeving, zo groot als 
er geen geweest is, sedert een 
mens op de aarde was: zo hevig 
was deze aardbeving, zo groot 
(Opb 16:18). 

 

 
Herodiaanse steen met bies in de 

Oostelijke Muur. Foto B. Otten in 2010. 

 
Letterlijk of figuurlijk? 
 
Moeten we de woorden van Jezus 
letterlijk nemen? Of zijn ze figuurlijk 
bedoeld. Geen steen op de andere 
… is het een hyperbool? Een 
overdrijving om aan te tonen hoe 
erg de vernietiging wel zou zijn? 
Jezus gebruikte wel vaker 
overdrijvingen en hyperbolen om 
een punt te maken. 
 Als het daarentegen 
letterlijk bedoeld is dan liggen er 
nog honderden, nee duizenden, 
Herodiaanse stenen – waaronder 
de grootste steen met meer dan 
500 ton – van de buitenmuren van 
het tempelcomplex op hun plaats. 
 Dan is het gewoon een 
onvervulde profetie. De profetie is 
dan alleen ten dele vervuld en er is 
dan nog een eindtijdvervulling. 

Bert Otten 
 

En Hij antwoordde en zei tot 
hen: Ziet gij dit alles niet? 
Voorwaar, Ik zeg u, er zal 

hier geen steen op de 
andere gelaten worden …
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.                                                       . 
 
.                                                       . 
 
.                                                       . 
 
.                                                       . 
 

IN HET KORT 
 

De maand Iyyar is de 
maand van het tellen 

 
De maand Iyyar, de 2

e
 maand op 

de Hebreeuwse Feestkalender, is 
de maand van het tellen. Israël 
werd op de nieuwe maan van Iyyar 
geteld (Num 1:18). Gedurende 
deze maand tellen we naar de 50 
van Pinksteren. Het was ook 
ergens in Iyyar dat de 153 vissen 
geteld werden (Joh 21:11). 
 
………………………………………... 
 

De grootste aardbeving 
ooit moet nog komen 

 
Hieronder een lijstje met de meest 

dodelijke aardbevingen ooit: 
1. 23 jan 1556, China, 
 820.000 doden, (8.0) 
2. 12 jan 2010, Haïti, 
 316.000 (volgens Haïti) 
3. 28 jul 1976, China, 
 242.769 (7.0, Richter) 
4. 21 mei  526, Antiochië, 
 240.000 (7.0, geschat) 
5. 16 dec 1920, China, 
 235.502 (7.8) 
6. 26 dec 2004, Indische Oceaan, 
 230.210 (9.2), tsunami 
7. 11 okt 1138, Aleppo, 
 230.000 (onbekend) 
 
………………………………………... 
 

Traptreden voor de 
Dubbele en de 
Driedubbele Poort 
 
In de zuidelijke muur van het 
tempelplein zitten de 
dichtgemetselde Double Gate en 
Triple Gate. De onderste delen van 
deze poorten dateren uit de tijd van 
Herodus. Vele van de traptreden 
voor die poorten zijn ook uit die tijd. 
Ze zijn glad afgesleten van de 
voeten van de tempelbezoekers. 
………………………………………... 

………………………………………... 
 

Eliëzer Ben-Jehoeda 
voedde zijn kinderen in het 
Hebreeuws op 

 
Ben-Jehoeda was de eerste in 
meer dan 1800 jaar die zijn 
kinderen in het Hebreeuws 
opvoedde. Omdat zijn kinderen 
geen andere talen mochten leren, 
ontbrak het hen aan vriendjes. Ben-
Jehoeda gaf ze een kat en een 
hond. Maar dan wel een mannetje 
en een vrouwtje zodat zijn kinderen 
de mannelijke en vrouwelijke 
werkwoordsvormen zouden leren. 
 
………………………………………... 
 

Psalm 67 is een 
Pinksterpsalm 

 
Psalm 92, Sabbat 
Psalm 81, Nieuwe Maan 
Psalm 30, Chanoeka 
Psalm 67, Pinksteren 
 
Sjavoe’ot, Pinksteren, komt na 49 
dagen. Psalm 67 bestaat uit 49 
letters in het Hebreeuws. De oogst 
wordt erin vermeld: De aarde gaf 
haar gewas, God, onze God, 
zegent ons (Ps 67:6). 
 
………………………………………... 
 

Op welke dag van de week 
vallen de Bazuinendag, de 
1e en 8e dag van het Feest? 

 
Velen vragen zich in het voorjaar 
af: Hoe vallen de Feesten dit jaar? 
De Bazuinendag, de 1

e
 dag en de 

8
e
 dag zijn altijd dezelfde dag van 

de week (omdat ze de 1
e
, 15

e
 en 

22
e
 van de maand Tisjri zijn). 

Een tip: de Nieuwe Maan 
van de maand Iyyar valt altijd op 
dezelfde dag van de week als 
Bazuinendag. 
 

………………………………………... 
 

Hoeveel dagen telt het 
Joodse jaar? 
 

353, 354 of 355 in een gewoon jaar 
en 383, 384 of 385 dagen in een 
jaar met een 13

e
 maand. 

………………………………………... 

………………………………………... 
 

Op welke dagen van de 
week kunnen de najaars 
sabbatten vallen? 

 
De Bazuinendag, de 1

e
 dag van het 

Loofhuttenfeest en de Achtste Dag 
vallen altijd op dezelfde dag van de 
week: op maandag, dinsdag, 
donderdag of zaterdag. 

ma. - ma. ca. 30% 

do. - do. ca. 30% 

za. – za. ca. 30% 

di. – di. ca. 10% 

 
………………………………………... 
 

Van wie is de huidige 
versindeling van de 
Bijbelhoofdstukken? 

 
De huidige hoofdstukindeling van 
de Bijbel is van een katholieke 
bisschop van de 13

e
 eeuw, 

Stephen Langton van Canterbury. 
De huidige versindeling is van een 
protestantse drukker Robert 
Estienne uit de 16

e
 eeuw. De 

vondsten t.a.v. Bijzondere Bijbelse 
Getallen (zie de 22) zijn van een 
sabbatariër van de 21

e
 eeuw. Dat 

niemand roeme. 
 
………………………………………... 
 

Westelijke Muur Tunnel 
 
De Westelijke Muur Tunnel is een 
ondergrondse tunnel die langs de 
volle lengte van de Westelijke Muur 
loopt. De tunnel ligt onder de 
gebouwen van de Oude Stad van 
Jeruzalem. Terwijl het openlucht 
gedeelte van de Westelijke Muur 
ongeveer 60 meter bedraagt, ligt 
het grootste deel van de eigenlijke 
muur verborgen onder de grond. 
De tunnel geeft toegang tot een 
deel van de 425 meter lange muur. 
 
 

 
………………………………………... 
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De        van Jezus 
 

Kent u de PR van Jezus? De Here Jezus heeft verschillende rollen en functies en 
drie hoofdfuncties van Hem kunnen samengevat worden in de letters PR … 
Jezus als PRiester, Jezus als PRofeet en Jezus als PRins (oftewel vorst, koning). 
Jezus is Middelaar tussen God en mensen. Mozes was een type van Jezus 
Christus. Mozes was ook middelaar tussen het volk en God. Ook bij hem vinden 
we de rollen van prins, priester en profeet. Maar dan in een andere volgorde. 
 
Mozes als PRiester 
 
Want nadat door Mozes elk gebod 
volgens de wet aan al het volk was 
medegedeeld, nam hij het bloed 
der kalveren en der bokken met 
water, scharlaken wol en hysop en 
besprengde het boek zelf en al het 
volk, zeggende: Dit is het bloed van 
het verbond, dat God u heeft 
voorgeschreven. En ook de 
tabernakel en al het gereedschap 
voor de eredienst besprengde hij 
evenzo met bloed (Heb 9:19-21). 

  
Jezus als PRiester 
 
Daar wij nu een grote hogepriester 
hebben, die de hemelen is 
doorgegaan, Jezus , de Zoon van 
God, laten wij aan die belijdenis 
vasthouden. Want wij hebben geen 
hogepriester, die niet kan 
medevoelen met onze zwakheden, 
maar een, die in alle dingen op 
gelijke wijze als wij is verzocht 
geweest, doch zonder te zondigen 
(Hebr 4:14-15). 

Maar Christus, opgetreden 
als hogepriester der goederen, die 
gekomen zijn, is door de grotere en 
meer volmaakte tabernakel, niet 
met handen gemaakt, dat is, niet 
van deze schepping, en dat niet 
met het bloed van bokken en 
kalveren, maar met zijn eigen bloed 
eens voor altijd binnengegaan in 
het heiligdom, waardoor Hij een 
eeuwige verlossing verwierf … ook 
niet om Zichzelf dikwijls te offeren, 
gelijk de hogepriester jaarlijks met 
ander bloed … in het heiligdom 
gaat, want dan had Hij dikwijls 
moeten lijden … (Hebr 9:11-26). 

Mozes als PRofeet 
 
Zoals Mozes, dien de HERE gekend 
heeft van aangezicht tot 
aangezicht, is er in Israël geen 
profeet meer opgestaan (Dt 34:10). 
Van Zebulon zeide hij: Verheug u,  
gij Zebulon, over uw tochten, en gij, 
Issakar, over uw tenten. Volken 
zullen zij roepen tot de berg … 
want zij zullen gezoogd worden met 
de overvloed der zeeën en met de 
meest verborgen schatten van het 
strand (Dt 33:18-19). 
 
Jezus als PRofeet 
 
En toen … zei een van zijn 
discipelen …: Meester, zie, welke 
stenen …! En Jezus zei tot hem: 
Ziet gij deze grote gebouwen? Er 
zal geen steen op de andere 
gelaten worden, die niet zal worden 
weggebroken …  Zeg ons, wanneer 
zal dat geschieden en wat is het 
teken … ? Jezus begon tot hen te 
zeggen: Ziet toe, dat niemand u 
verleide. Velen zullen komen onder 
mijn naam … Doch wanneer gij 
hoort van oorlogen en geruchten 
van oorlogen, weest dan niet 
verontrust … Want volk zal opstaan 
tegen volk en koninkrijk tegen 
koninkrijk. Er zullen nu hier, dan 
daar, aardbevingen zijn en er zullen 
hongersnoden wezen. Dat is het 
begin der weeën … En aan alle 
volken moet eerst het evangelie 
gepredikt worden … Want die 
dagen zullen zulk een verdrukking 
brengen als er niet geweest is van 
het begin der schepping, die God 
geschapen heeft, tot nu toe, en ook 
nooit meer wezen zal (Mk 13). 

Mozes als PRins 
 
En toen het kind [Mozes] groot 
geworden was, bracht zij het naar 
de dochter van Farao; en hij werd 
door haar als zoon aangenomen, 
en zij noemde hem Mozes, want, 
zei zij: ik heb hem uit het water 
getrokken (Ex 2:10). 
Door het geloof heeft Mozes, 
volwassen geworden, geweigerd 
door te gaan voor een zoon van 
Farao’s dochter. 
(Heb 11:24-25). 
 
Jezus als PRins 
 
Want een Kind is ons geboren, een 
Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op zijn schouder 
en men noemt hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, Vredevorst. Groot zal de 
heerschappij zijn en eindeloos de 
vrede op de troon van David en 
over zijn koninkrijk, doordat hij het 
sticht en grondvest met recht en 
gerechtigheid, van nu aan tot in 
eeuwigheid … (Jesaja 9:6-7). 
Zeggende met luider stem: Het 
Lam, dat geslacht is, is waardig te 
ontvangen de macht en de rijkdom, 
en de wijsheid en de sterkte, en de 
eer en de heerlijkheid en de lof. En 
alle schepsel in de hemel en op de 
aarde en onder de aarde en op de 
zee en alles wat daarin is, hoorde 
ik zeggen: Hem, die op de troon 
gezeten is, en het Lam zij de lof en 
de eer en de heerlijkheid en de 
kracht tot in alle eeuwigheden. En 
de vier dieren zeiden: Amen. En de 
oudsten wierpen zich neder en 
aanbaden (Opb 5:12-14).  


