
De betekenis van de Nieuwe Maan 
(m.a.w. waarvan moeten wij ons bewust zijn?) 

 

 
 
Het kleine licht is gegeven om de nacht te domineren (Gen. 1:14-16). 
Hij maakte de maan om de (feest)tijden te markeren; de zon weet haar 
ondergaan (Ps. 104:19): “Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste 
tijden, de zon kent de tijd van haar ondergang.” 
 
De maan reflecteert het licht v/d zon en geeft door het wassen en 
krimpen aan dat de geschapen orde niet chaotisch is. God zelf is de 
zon van gerechtigheid (Mal. 4:2): “Maar voor u, die mijn naam vreest, 
zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar 
vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.” 
 
De maan is enkel bij Nieuwe Maan onzichtbaar tot de zon ondergaat. 
Het is alsof Yahweh het verbergt, waardoor we bewust zijn teken in de 
lucht moeten zoeken. Het is een tijd van geestelijke vernieuwing.  
 
Door de hele geschiedenis heen was de Nieuwe Maan een 
dag waarop de profeten van Yahweh hoorden, een dag die bestemd was 
om op Yahweh te wachten, om Zijn bedoeling te onderscheiden en voor 
profetische openbaring. 
De viering wordt in de Torah pas bij Num. 10 genoemd, omdat het een 
viering is, gebaseerd op het getuigenis van het volk van Yahweh dat tot 
Zijn licht in de wereld is gesteld. Yahweh riep Israël om een licht voor de 



volkeren te zijn, een heilige, afgezonderde natie die Zijn glorieuze licht 
weerspiegelde.  
 
Aan het begin van elke maand werden ze geroepen om af te wijken van 
hun normale bestaansactiviteiten in deze wereld, om na te denken over 
hun voorbestemde doel om Zijn aanwezigheid in de wereld te 
weerspiegelen en hun spirituele leven in Hem nieuw leven in te blazen. 
 
Ook Yom Teruah (Feest van Bazuinen) was een dag van herstel (of 
lezen) v/d Wet van God - Neh. 8:2 
 
De Nieuwe Maan moet de ware gelovige herinneren aan de terugkeer 
van de Messias, Joël 2: 1, 10-11, wanneer Hij alle dingen nieuw zal 
maken, Hand. 3:19-21 en Openb. 21:5.  
 
De Nieuwe Maan zou ons moeten herinneren aan onze dwingende 
noodzaak om ons te bekeren en nu tot God terug te keren, Joël 
2:12-15. Zo zullen we gespaard blijven tijdens de vreselijke Dag van de 
Eeuwige, vers 17. 
Nadat Gods volk dit heeft gedaan, zal God Zijn Geest uitstorten onder 
Zijn overblijfsel, Joël 2:28-32.  
 
Dit zijn zij die onverdroten de Heilige Dagen, Nieuwe Manen en 
Sabbatten van de Eeuwige houden, ongeacht wat andere mensen 
zeggen,  
 
Kol. 2:16-17: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en 
drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 
dingen, die een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de 
werkelijkheid van Christus is.” 
 
Een vreugdevolle nieuwe maanfeest.  
 
Shalom 
 
 
 
 
 


