
De Omer – Een stukje geschiedenis :  

De oogst van de eerste Omer vond plaats in de nacht na de Seder. Het 

gerstegraan dat wordt gemaaid wordt gebruikt voor het 

gemeenschappelijke graanoffer van de Omer dat de volgende dag, de 

16e Nisan wordt gebracht. Het werd uitgevoerd door afgezanten van de 

Beit Din (hof), en veel van de pelgrims en Jeruzalemieten zouden komen 

kijken naar de feestelijke gelegenheid.  

De Misjna (Menachot 6:3) beschrijft de gebeurtenis: “De boodschappers 

van de Beit Din (hof) gingen op de dag voor het festival [naar een plaats 

dicht bij Jeruzalem] en bonden het ongeoogste graan in trossen, zodat 

ze aan de grond vastzaten waardoor het voor de Omer gemakkelijker te 

maaien is... Alle inwoners van de nabijgelegen steden zouden komen om 

mee te doen, zodat er met veel tamtam geoogst kon worden... Na de 

oogst zouden ze het graan in de manden leggen en het brengen naar de 

Azara (binnenplaats) in de Heilige Tempel.” De Misjna registreert de 

dialoog tussen de oogster en degenen die naar hem kijken, waarbij elke 

vraag drie keer werd gesteld en beantwoord. Het doel was om de positie 

van de rabbijnen te versterken, die werden uitgedaagd door de 

Boethusianen en hun anti-mondelinge benadering. De laatste waren van 

mening dat de Omer elk jaar op zondag geoogst moest worden, in 

overeenstemming met hun begrip van het relevante vers terwijl de 

rabbijnen oordeelden dat het op de tweede dag van Pesach moest zijn, 

ongeacht op welke dag van de week het viel. De dialoog verliep als 

volgt: "Als het donker werd, vroeg de oogster aan de aanwezigen: 'Is de 

zon onder?' En ze antwoordden hem: 'Ja!' Hij zou vragen: 'Is dit een 

zeis?' en ze zouden antwoorden: 'Ja!' 'Is dit een mand?' En ze zouden 

hem antwoorden: 'Ja!' Elk van deze uitwisselingen werd drie keer 

herhaald.” 

Bron:Tempelinstituut 

In het origineel verwees het Tempelinstituut naar onderstaande link en 

tekst. 

 

Boëthusiërs 

De Boethusiërs ( Hebreeuws : בייתוסים ) waren een Joodse sekte die 
nauw verwant was aan, zo niet een ontwikkeling van de Sadduceeën.  



 

Oorsprong volgens de Talmoed 

Het post- Talmoedische werk Avot de-Rabbi Natan geeft de volgende 
oorsprong van het schisma tussen de Farizeeën en 
Sadduceeën/Boethusiërs: Antigonus van Sokho heeft de stelregel 
geleerd: "Wees niet als de dienaren die hun meesters dienen ter wille 
van het loon, maar wees eerder als degenen die dienen zonder aan loon 
te denken", herhaalden zijn twee leerlingen, Zadok en Boethus, deze 
stelregel aan hun leerlingen. In de loop van de tijd begrepen de twee 
leraren of hun leerlingen dit om de overtuiging uit te drukken dat er noch 
een hiernamaals noch een opstanding van de doden was en stichtten de 
sekten van de Sadduceeën en de Boethusiërs. Ze leefden in luxe pracht; 
hun hele leven zilveren en gouden vaten gebruiken, niet omdat ze 
hooghartig waren, maar omdat (zoals ze beweerden) de Farizeeën een 
hard leven op aarde leidden en toch niets zouden hebben om het in de 
komende wereld te laten zien .  

Dit verhaal is historisch, in die zin dat de twee groepen de Sadduceeën 
en de Boethusiërs, de onsterfelijkheid van de ziel en de opstanding 
ontkenden . Nogmaals, de Midrasj heeft over het algemeen gelijk als hij 
zegt dat de sekten hun volgelingen voornamelijk onder de rijken vonden; 
maar de oorsprong van de sekten is legendarisch. De Misjna , evenals 
de Baraita, noemt de Boethusiërs als tegenstanders van de Farizeeën 
door te zeggen dat de schoof die bij het Pascha (vergelijk Omer ) moet 
worden geofferd niet op de tweede feestdag, maar op de dag na de 
wekelijkse Shabbat van de feestweek, en dienovereenkomstig moet 
Sjavoeot , die zeven weken en een dag later valt, altijd op zondag 
worden gevierd. In een andere passage wordt verteld dat de 
Boethusianen valse getuigen inhuurden om de Farizeeën op een 
dwaalspoor te brengen bij hun berekeningen van de nieuwe maan. Een 
ander geschilpunt tussen de Boethusiërs en de Farizeeën was of de 
hogepriester de wierook moest bereiden binnen of buiten het Heilige der 
Heiligen op de Grote Verzoendag.  

Dat deze sekte in duisternis is gehuld, zo is ook de lengte van de duur 
ervan. De Talmoed vermeldt een Boethusiër in een dispuut met een 
leerling van Rabbi Akiva (Shab. 108a; Soferim i. 2); toch is het 
waarschijnlijk dat het woord hier eenvoudig een sektarisch, een ketter 
betekent net zoals de term "Sadduceeër" later in een veel ruimere zin 
werd gebruikt. Een Boethus, zoon van Zonim, en bijna gelijktijdig met 
Akiva (vergelijk Yer. lc 10b), wordt genoemd in de Misjna (BM v. 3); hij 



was echter geen Boethusiër, maar een vrome koopman. Een liefde , ca. 
300 CE, werd ook "Boethus" genoemd. 

Relatie met de Sadduceeën 

Een parallel met de Yoma 19b heeft "Sadducees" in plaats van 
"Boethusians"; en in andere passages gebruikt de Talmoed deze twee 
termen ongetwijfeld onverschillig bij het aanduiden van dezelfde sekte. 
Graetz' veronderstelling dat de Sadduceeën de politieke en de 
Boethusianen de religieuze tegenstanders van de Farizeeën waren, is 
daarom onhoudbaar. 

Een hogepriesterlijke familie 

De Boethusians worden verondersteld te zijn geassocieerd met de leden 
van de hogepriesterlijke familie van Boethus. Simon, de zoon van 
Boethus uit Alexandrië , werd omstreeks 25 vGT door Herodes de Grote 
tot hogepriester benoemd , opdat zijn huwelijk met de dochter van 
Boethus , Mariamne niet zou worden beschouwd als een mésalliance , 
een huwelijk met een persoon die ongeschikt werd geacht of van een 
lagere sociale positie. 

De familie van Boethus bracht de volgende hogepriesters voort:  

Simon zoon van Boethus 

Of Boethus zelf (24-5 BCE)  

Joazar, zoon van Boethus 

(4 BCE en vóór 6 CE), impopulair en een voorstander van naleving van 
de volkstelling van Quirinius  

Joodse titels  

Voorafgegaan door  

Matthias ben Theophilus  

Hogepriester van Israël 

4 vGT 

Opgevolgd door  

Eleazar ben Boethus  

Voorafgegaan door  

Joshua ben Sie  

Hogepriester van Israël 

? - 6 CE 

Opgevolgd door  

Annas  

Eleazar, zoon van Boethus 

(4-3 BCE) [8] onafhankelijk bevestigd in de Mandaean Sidra d-Yahia. 



Joodse titels  

Voorafgegaan door  

Joazar ben Boethus  

Hogepriester van Israël 

4-3 vGT 

Opgevolgd door  

Joshua ben Sie  

Simon Cantheras, zoon van Boethus 

(41-42 CE)  

Joodse titels  

Voorafgegaan door  

Theophilus ben Ananus  

Hogepriester van Israël 

41-43 CE 

Opgevolgd door  

Matthias ben Ananus  

Elioneus, zoon van Simon Cantheras 

Joodse titels  

Voorafgegaan door  

Matthias ben Ananus  

Hogepriester van Israël 

43-44 CE 

Opgevolgd door  

Jonathan ben Ananus  

 

Joshua ben Gamla 

(64 CE), wiens vrouw Martha bij het huis hoorde. 

De haat van de Farizeeën jegens deze hogepriesterlijke familie blijkt uit 
de woorden van de tanna Abba Saul b. Baṭnit, die omstreeks het jaar 40 
GT in Jeruzalem woonde . Het moet vooral worden opgemerkt dat "het 
huis van Boethus" bovenaan de lijst staat van de goddeloze en zondige 
priesterfamilies die door Abba worden opgesomd. 

Verbinding met Essenen 

De Essenen worden vaak geïdentificeerd met de sekte die de Dode-
Zeerollen produceerde , sommige van de rollen geven opvattingen weer 
die vergelijkbaar zijn met die welke door de Talmoed aan de Boethusiërs 
worden toegeschreven. Talmoedische bronnen vermelden de 
Boethusiërs maar nooit de Essenen, terwijl Griekse en Latijnse bronnen 
(zoals Josephus , Philo en Plinius ) de Essenen vermelden maar nooit 
de Boethusiërs. Daarom is gesuggereerd dat de termen Essenen en 
Boethusianen eigenlijk naar dezelfde groep zouden kunnen verwijzen. 
Volgens deze theorie is het woord "Boethusian" een verbastering van 
"Beit Essaya", wat "Huis van Essenen" betekent. 

Origineel van te vinden op:  



https://stringfixer.com/nl/Boethusian 


