
Les	  9:	  De	  hoogdagen	  van	  Yahweh	  -‐	  Sjavoeoth,	  Jom	  Kippoer,	  Soekkoth

Pinksteren	  -‐	  Feest	  der	  Eerstelingen

Alle	  Hoogdagen	  van	  Yahweh	  wijzen	  naar	  de	  openbaring	  van	  Yahshua	  als	  de	  Messias.	  Hij	  
wordt	  in	  de	  eerste	  tot	  de	  laatste,	  geopenbaard	  voor	  de	  wijze	  lezer/luisteraar.	  De	  derde	  
Hoogdag	  in	  het	  meesterplan	  van	  Yahweh	  is	  de	  Pinksterdag	  of	  in	  het	  oorspronkelijke	  
Hebreeuws	  Shaboeoth	  (Modern	  Hebreeuws:	  Shavoeoth),	  ook	  gekend	  als	  het	  Wekenfeest	  of	  
het	  Feest	  der	  Eerstelingen.

Wat	  waren	  de	  instrucIes	  van	  Yahweh	  aangaande	  dit	  Feest?

Lev	  23:15-‐17+21
En	  tel	  voor	  jullie	  zelf,	  de	  dag	  na	  de	  sjabbath,	  van	  de	  dag	  dat	  jullie	  het	  wuifoffer	  brengen,	  
zullen	  ze	  zeven	  volledige	  sjabbathen	  zijn.	  De	  volgende	  dag	  na	  de	  zevende	  sjabbath	  zullen	  
jullie	  vijMig	  dagen	  geteld	  hebben	  en	  jullie	  zullen	  het	  nieuwe	  voedseloffer	  dicht	  brengen	  bij	  
Yahweh,	  jullie	  zullen	  brood	  brengen	  uit	  jullie	  woonplaatsen,	  als	  een	  wuifoffer,	  twee	  
broden,	  ze	  zullen	  bestaan	  uit	  twee	  Oende	  efa	  bloem	  en	  gebakken	  worden	  met	  rijsmiddel;	  
eerstelingen	  voor	  Yahweh.	  En	  jullie	  zullen	  uitroepen	  op	  dezelfde	  dag;	  het	  is	  een	  apart-‐
gezeQe	  bijeenkomst	  voor	  jullie.	  Jullie	  zullen	  geen	  arbeid	  verrichten.	  Het	  zal	  een	  nooit	  
eindigende	  inzeSng	  zijn	  voor	  al	  jullie	  woonplaatsen	  en	  doorheen	  jullie	  generaOes.

Opmerking:	  Wat	  we	  eerst	  en	  vooral	  duidelijk	  moeten	  maken	  is	  de	  Iming	  van	  deze	  Hoogdag.	  
Dit	  is	  de	  enige	  Hoogdag	  die	  niet	  gekoppeld	  wordt	  aan	  een	  specifieke	  datum	  van	  de	  
Hebreeuwse	  kalender	  maar	  er	  wordt	  gezegdt	  dat	  er	  50	  dagen	  moeten	  geteld	  worden	  vanaf	  
het	  beginpunt	  namelijk	  de	  dag	  na	  de	  wekelijkse	  sjabbath,	  Ijdens	  Ongezuurde	  Broden.	  De	  
dag	  wanneer	  dit	  geofferd	  werd,	  werd	  de	  'dag	  van	  de	  eerstelingen'	  genoemd.

Mits	  deze	  ceremonie	  Yahshua	  perfect	  afschetst	  (zodanig	  dat	  hij	  zelfs	  zei	  tegen	  Miriam	  
Magdalena	  hem	  niet	  aan	  te	  raken	  mits	  hij	  nog	  niet	  was	  opgegaan	  naar	  de	  Vader	  in	  de	  Hemel	  
om	  aanvaardt	  te	  worden	  als	  de	  eersteling	  en	  dat	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  week	  nà	  zijn	  
execu>e),	  begonnen	  joden	  laat	  in	  de	  1ste	  of	  begin	  2de	  eeuw	  n.	  Ch.	  deze	  ceremonie	  te	  
houden	  door	  hun	  telling	  niet	  meer	  te	  beginnen	  nà	  de	  wekelijkse	  sjabbath	  die	  nà	  de	  Hoogdag	  
sjabbath	  viel	  van	  de	  week	  van	  Ongezuurde	  Broden.	  Maar	  als	  we	  opnieuw	  LeviIcus	  23	  gaan	  
lezen	  is	  het	  wel	  duidelijk	  dat	  het	  tellen	  moet	  beginnen	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  week	  
(Romeinse	  Itel:	  "zondag")	  want	  7	  volledige	  sjabbathen	  later	  valt	  de	  Hoogdag	  de	  DAG	  NA	  de	  
7de	  sjabbath.	  Dit	  kan	  enkel	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  week	  zijn.
Nu,	  wat	  voor	  offer	  moest	  er	  gebracht	  worden	  aan	  Yahweh,	  voordat	  de	  lente	  oogst	  kon	  
beginnen?

Lev	  23:9-‐11&14
En	  Yahweh	  sprak	  tot	  Moshe	  zeggende:
Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  en	  je	  zal	  tot	  hen	  zeggen;	  wanneer	  jullie	  in	  het	  land	  komen	  
dat	  Ik	  jullie	  geef	  en	  de	  oogst	  daarvan	  hebt	  binnen	  gebracht	  en	  dan	  de	  eerstelingsgarve	  
naar	  de	  priester	  brengt,	  dan	  zal	  hij	  de	  garve	  voor	  Yahweh	  wuiven,	  voor	  jullie	  aanvaarding,	  
op	  de	  morgen	  na	  de	  sjabbath	  zal	  de	  priester	  het	  wuiven.	  En	  jullie	  zullen	  geen	  brood	  eten,	  
noch	  geroosterd	  graan,	  noch	  vers	  koren,	  totdat	  jullie	  de	  offergave	  van	  jullie	  Élohiem	  
hebben	  gebracht,	  het	  is	  een	  nooit	  eindigende	  inzeSng	  doorheen	  jullie	  generaOes,	  in	  al	  
jullie	  woonplaatsen.



Opmerking:	  Yahweh	  bevesIgt	  Zijn	  Ijden	  samen	  met	  de	  twee	  jaarlijkse	  oogsten	  in	  de	  
Israëlische	  landbouw.	  Yahweh	  gebruikt	  deze	  twee	  oogsten	  als	  een	  patroon	  voor	  de	  twee	  
"oogsten"	  in	  Zijn	  meesterplan.	  Yahweh	  bedoelt	  met	  de	  lente	  Feesten	  weer	  te	  geven	  dat	  Zijn	  
CongregaIe	  van	  door	  Geest-‐geboren	  kinderen	  de	  "eerstelingen"	  zijn	  qua	  verlossing	  (Jak	  
1:18)	  -‐	  de	  relaIef	  kleine	  eerste	  geestelijke	  oogst	  van	  mensen	  voor	  Zijn	  hemelse	  Familie.
De	  lente	  oogst	  begon	  op	  de	  volgende	  manier:
Op	  de	  morgen	  van	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  week	  Ijdens	  Ongezuurde	  Broden,	  werd	  de	  bloem	  
van	  de	  verse	  garve,	  die	  de	  nacht	  daarvoor	  werd	  gesneden,	  gerst	  naar	  de	  priester	  gebracht	  
die	  het	  dan	  in	  de	  lucht	  wuifde	  om	  aanvaardt	  te	  worden	  door	  Yahweh.	  Dit	  werd	  de	  "wuif-‐
garve"	  offergave	  genoemd	  en	  stelde	  de	  eerstelingen	  voor	  van	  de	  eerstelingen	  oogst.

Eenmaal	  de	  wuif	  garve	  werd	  geofferd,	  kon	  de	  oogst	  beginnen.	  De	  lente	  oogst	  culimineerde	  
met	  de	  Ijd	  van	  het	  Feest	  der	  Eerstelingen,	  die	  viel	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  week	  die	  bekent	  
staat	  in	  het	  Westen	  als	  'zondag',	  de	  50ste	  dag	  van	  het	  oogst	  seizoen	  die	  begon	  met	  het	  wuif-‐
garve	  offer.	  (het	  Aramese	  NT	  spreekt	  over	  Pentekost	  -‐wat	  leeerlijk	  "vijfig"	  betekent)	  De	  
mensen	  kwamen	  samen	  op	  deze	  jaarlijkse	  sjabbath	  om	  Yahweh	  te	  bedanken	  voor	  de	  
eerstelingen	  die	  dat	  jaar	  door	  Hem	  werden	  gegeven.	  Laten	  we	  nu	  de	  interessante	  link	  
bekijken	  tussen	  het	  wuif-‐garve	  offer	  en	  Yahshua	  de	  Messias.

Yahshua	  was	  de	  eerste	  om	  op	  te	  staan	  uit	  de	  doden	  in	  de	  Yahweh	  Familie.	  Was	  hij	  dus	  de	  
eersteling	  van	  Yahweh's	  geestelijke	  eerstelingen	  oogst?

1	  Kor	  15:20	  Maar	  nu	  de	  Messias	  opgestaan	  is	  uit	  de	  doden,	  is	  hij	  de	  eersteling	  geworden	  
van	  zij	  die	  in	  slaap	  gevallen	  zijn.
Kol	  1:18	  En	  hij	  is	  het	  hoofd	  van	  het	  lichaam,	  de	  CongregaOe,	  hij	  is	  het	  Begin,	  de	  
eerstgeborene	  uit	  de	  opstanding	  van	  de	  doden,	  zodat	  hij	  de	  eerste	  is	  in	  alles.

Zijn	  daarom	  uit	  Geest-‐geboren	  gelovigen	  duidelijk	  de	  eerstelingen	  in	  het	  meesterplan	  van	  
Yahweh?

Jak	  1:18	  Hij	  is	  het	  die	  ons	  verwekt	  uit	  Zijn	  eigen	  wil,	  door	  het	  Woord	  van	  Waarheid,	  zodat	  
wij	  eerstelingen	  zouden	  zijn	  van	  Zijn	  schepping.
Rom	  8:23	  En	  dat	  niet	  alleen	  maar	  mits	  wij	  zelf	  de	  eerstelingen	  van	  de	  Geest	  hebben,	  zo	  
hebben	  wij	  ook	  in	  ons	  zelf	  gegromd,	  ijverig	  verwachtende	  het	  zoonschap,	  de	  verlossing	  van	  
ons	  lichaam.

Nadat	  de	  Messias	  opstond	  uit	  de	  doden,	  ging	  hij	  op	  naar	  zijn	  Vader	  in	  de	  Hemel?

Joh	  20:17	  Yahshua	  zei	  tot	  haar:	  Raak	  mij	  niet	  aan	  want	  ik	  ben	  nog	  niet	  opgegaan	  naar	  mijn	  
Vader.	  Maar	  ga	  naar	  mijn	  broeders	  en	  zeg	  tot	  hen:	  "Ik	  ga	  op	  naar	  mijn	  Vader	  en	  jullie	  
Vader,	  mijn	  Élohiem	  en	  jullie	  Élohiem."

Opmerking:	  Dit	  was	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  week	  (zondag)	  Ijdens	  het	  Feest	  van	  Ongezuurde	  
Broden.	  Het	  was	  op	  dezelfde	  morgen	  wanner	  het	  wuif-‐garve	  geofferd	  werd,	  dat	  Yahshua	  de	  
Messias	  aanvaardt	  werd	  door	  zijn	  Vader	  als	  de	  geestelijke	  "wuif-‐garve"	  offergave	  in	  de	  
Hemel!	  Heb	  je	  gelezen	  wat	  Yahshua	  zei,	  namelijk	  dat	  hij	  ging	  naar	  zijn	  Vader	  en	  onze	  Vader.	  
Pinksteren	  is	  een	  wondermooie	  Hoogdag	  mits	  het	  Yahshua	  toont	  als	  de	  eersteling	  maar	  ook	  
omdat	  wij	  eerstelingen	  zullen	  zijn	  met	  hem	  en	  regeren	  met	  hem.	  Dit	  is	  het	  mysterie	  van	  het	  
goede	  nieuws,	  dat	  wij	  koningen	  en	  priesters	  zullen	  zijn	  en	  samen	  met	  hem	  regeren	  als	  



eerstelingen	  samen	  met	  de	  eersteling	  der	  eerstelingen,	  Yahshua	  de	  Messias.

Rom	  8:16	  De	  Geest	  zelf	  getuigt	  met	  onze	  Geest	  dat	  wij	  kinderen	  van	  Yahweh	  zijn.	  En	  indien	  
wij	  kinderen	  zijn,	  dan	  ook	  erfgenamen,	  waarlijk	  erfgenamen	  van	  Yahweh	  en	  mede-‐
erfgenamen	  van	  de	  Messias	  indien	  wij	  lijden	  met	  hem	  zodat	  ook	  wij	  verheerlijkt	  mogen	  
worden.

1	  Joh	  3:1-‐2
Zie	  welke	  manier	  van	  liefde	  de	  Vader	  ons	  gegeven	  heeM,	  zodat	  wij	  zonen	  van	  Yahweh	  
mogen	  genoemd	  worden.	  Daarom	  kent	  de	  wereld	  ons	  niet	  want	  het	  kent	  Hem	  niet.	  
Geliefden,	  nu	  zijn	  wij	  kinderen	  van	  Yahweh	  maar	  het	  was	  nog	  niet	  geopenbaard	  wat	  wij	  zij	  
zouden	  zijn.	  Maar	  wij	  weten	  wanneer	  hij	  geopenbaard	  wordt,	  wij	  zoals	  hem	  zullen	  zijn	  
want	  wij	  zullen	  hem	  zoals	  hij	  is.

De	  Messias	  vervulde	  daarmee	  de	  symboliek	  in	  de	  Thenach	  van	  het	  wuif-‐garve	  offer.	  Hij	  was	  
de	  eerste	  Zoon	  van	  Yahweh	  die	  opstond	  -‐	  het	  eerste	  geoogste	  in	  Zijn	  meesterplan.	  Hij	  werd	  
de	  eerst	  geboren	  Zoon	  van	  Yahweh,	  de	  eerste	  mens	  die	  de	  procedure	  van	  verlossing	  
voleindigde	  om	  zo	  "opnieuw	  geboren"	  te	  worden.	  Maar	  Yahshua	  kon	  de	  leider	  van	  onze	  
verlossing	  niet	  worden	  of	  onze	  oudere	  broeder	  zonder	  het	  al	  belangrijke	  ingrediënt	  van	  
Yahweh	  te	  bezieen	  -‐	  iets	  wat	  wij	  allen	  moeten	  hebben	  om	  opnieuw	  geboren	  te	  worden	  zoals	  
hij	  dat	  was.	  

Kon	  Yahshua	  enig	  geestelijke	  werken	  doen,	  inclusief	  gehoorzaamheid	  aan	  Yahweh,	  met	  enkel	  
menselijke	  kracht?

Joh	  5:30	  Ik	  kan	  niets	  doen	  uit	  mijzelf	  maar	  zoals	  ik	  hoor,	  oordeel	  ik	  en	  mijn	  oordeel	  is	  
correct	  want	  ik	  zoek	  niet	  mijn	  eigen	  zin	  te	  doen	  maar	  de	  wil	  van	  Diegene	  die	  mij	  gezonden	  
heeM.

Waar	  haalde	  hij	  de	  nodige	  kracht?

Joh	  14:10	  Geloven	  jullie	  niet	  dat	  ik	  in	  de	  Vader	  ben	  en	  de	  Vader	  in	  mij	  is?	  De	  woorden	  die	  
ik	  tot	  jullie	  spreek,	  spreek	  ik	  niet	  uit	  mijzelf	  maar	  de	  Vader	  die	  in	  mij	  woont,	  Hij	  doet	  deze	  
daden.

Opmerking:	  De	  Vader	  "woont"	  in	  Yahshua	  door	  de	  Heilige	  Geest!	  Zonder	  de	  Heilige	  Geest	  
kon	  het	  werk	  niet	  gedaan	  worden.	  Beloofde	  de	  Messias	  dezelfde	  geestelijke	  hulp	  aan	  zijn	  
discipelen?

Joh	  14:16	  En	  ik	  zal	  vragen	  aan	  de	  Vader	  en	  hij	  zal	  jullie	  een	  andere	  geven	  die	  de	  vloek	  zal	  
beëindigen,	  zodat	  Hij	  eeuwig	  bij	  jullie	  kan	  blijven.

Welke	  dag	  ontvingen	  de	  discipelen	  effecIef	  de	  Heilige	  Geest	  van	  Yahweh?

Hand	  2:1-‐4
En	  toen	  de	  dagen	  van	  sjaboeoth	  voleindigd	  waren,	  kwamen	  zij	  allen	  eensgezind	  samen	  op	  
dezelfde	  plaats.	  En	  plots	  kwam	  er	  een	  geluid	  uit	  de	  hemel,	  zoals	  een	  grommende	  geest	  
langs	  een	  sterke	  wind!	  En	  het	  vervulde	  het	  hele	  huis	  waar	  zij	  zaten.
En	  vurige	  tongen	  verschenen	  aan	  hen	  en	  verdelende,	  kwam	  het	  op	  elk	  van	  hen.	  En	  zij	  
werden	  allen	  vervuld	  met	  de	  Heilige	  Geest	  en	  begonnen	  in	  andere	  talen	  te	  spreken	  



naargelang	  de	  Geest	  hen	  de	  mogelijkheid	  gaf	  dat	  te	  doen.

Opmerking:	  Op	  Pinksterdag,	  werd	  de	  Heilige	  Geest	  gegeven	  aan	  de	  discipelen	  net	  zoals	  
Yahshua	  had	  beloofd.	  Het	  was	  op	  deze	  dag	  dat	  Yahweh	  ZIjn	  Geest	  zond	  om	  Zijn	  CongregaIe	  
te	  beginnen	  -‐om	  zijn	  eerstelingen	  te	  verwekken	  en	  te	  sterken.
Het	  Nieuwe	  Verbonds	  Pinksteren	  is	  daarmee	  een	  herdenking	  aan	  de	  sIchIng	  van	  de	  Nieuwe	  
Verbonds	  CongregaIe	  van	  Yahweh,	  door	  middel	  van	  het	  ontvangen	  van	  de	  Heilige	  Geest.	  Het	  
was	  op	  die	  dag	  dat	  Pinksteren	  (30	  n.	  Ch.)	  dat	  de	  eerste	  eerstelingen	  van	  Yahweh's	  geestelijke	  
oogst	  klaargemaakt	  werden	  door	  Zijn	  Geest	  om	  te	  "maaien"	  voor	  de	  Yahweh	  Familie.	  De	  
joodse	  tradiIe	  linkt	  het	  geven	  van	  de	  Thora	  aan	  deze	  Pinksterdag.

Feest	  van	  trompeQen	  -‐	  Verzoening	  -‐	  Tabernakelen

Het	  nummer	  zeven	  betekent	  in	  het	  plan	  van	  Yahweh,	  perfecIe	  en	  afronding.	  De	  zevende	  
maand	  van	  Yahweh's	  kalender	  bevat	  de	  laatste	  vier	  feesten,	  die	  de	  afronding	  in	  beeld	  
brengen	  van	  het	  meesterplan	  van	  Yahweh	  voor	  de	  mensheid.	  Het	  feest	  dat	  op	  de	  eerste	  dag	  
van	  deze	  maand	  valt	  duidt	  het	  begin	  aan	  van	  de	  laatste	  gebeurtenissen	  in	  het	  plan	  van	  
Yahweh.	  Het	  feest	  der	  trompeeen	  schetst	  een	  belangrijke	  gebeurtenis	  af	  in	  Zijn	  
verlossingsplan.	  Het	  duidt	  niet	  enkel	  het	  komen	  van	  de	  Messias	  aan	  om	  de	  eerstelingen	  op	  te	  
wekken	  en	  te	  veranderen	  maar	  ook	  de	  vreselijke	  Ijd	  van	  wereldoorlog	  die	  op	  komst	  is	  en	  de	  
intervenIe	  van	  Yahshua	  de	  Messias	  om	  de	  mensheid	  te	  redden	  van	  volledige	  verwoesIng	  en	  
daarna	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  op	  aarde	  te	  brengen.

Was	  het	  feest	  bedoelt	  als	  herrinering	  aan	  de	  hand	  van	  trompet	  blazen?

Lev	  23:24
Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  zeggende:	  In	  de	  zevende	  maand,	  op	  de	  eerste	  van	  de	  
maand,	  een	  Hoge	  sjabbath	  zal	  het	  zijn	  voor	  jullie,	  een	  herrinerings	  aankondiging	  door	  
trompetgeschal,	  een	  apart-‐gezeQe	  bijeenkomst.

Opmerking:	  Door	  deze	  ceremonie	  werd	  het	  Feest	  der	  Trompeeen	  genoemd.	  Er	  is	  een	  grote	  
symbolische	  betekenis	  die	  verbonden	  wordt	  met	  dit	  blazen	  -‐	  vooral	  i.v.m.	  de	  eindIjd	  waarin	  
wij	  leven.	  Trompeeen	  werden	  geblazen	  als	  aankondiging	  van	  de	  Feesten,	  als	  mede	  om	  het	  
volk	  op	  te	  roepen	  samen	  te	  komen	  om	  een	  nieuwe	  koning	  aan	  te	  kondigen.	  Trompeeen	  
werden	  ook	  gebruikt	  als	  waarschuwing	  voor	  een	  vijandig	  leger	  en	  opkomende	  strijd.	  Dit	  
verschrikkende	  geluid	  vervulde	  de	  oude	  Israëlieten	  met	  angst	  want	  zij	  wisten	  dat	  
verschrikkelijke	  oorlog	  in	  het	  verschiet	  lag!	  Het	  is	  dit	  waarschuwen	  van	  oorlog	  dat	  het	  Feest	  
der	  Trompeeen	  apart	  zet	  van	  de	  andere	  Feesten	  van	  Yahweh.

Mat	  24:3+6-‐8
En	  hij	  zat	  bij	  de	  Olijierg,	  zijn	  discipelen	  kwamen	  tot	  hem,	  hem	  apart	  nemend	  zeiden	  zij:	  
Zeg	  ons,	  wanneer	  al	  deze	  dingen	  zullen	  vervuld	  worden?	  En	  wat	  is	  het	  teken	  van	  jouw	  
komst	  en	  van	  het	  eind	  van	  de	  eeuw?
Want	  jullie	  zullen	  horen	  van	  revoluOes	  en	  geruchten	  van	  oorlog.	  Let	  op	  en	  wees	  niet	  
verontrust	  want	  het	  is	  noodzakelijk	  dat	  dit	  alles	  gebeurd	  maar	  het	  is	  nog	  niet	  het	  einde.	  
Want	  naOe	  zal	  opstaan	  tegen	  naOe,	  koninkrijk	  tegen	  koninkrijk	  en	  er	  zullen	  hongersnoden,	  
plagen	  en	  aardbevingen	  zijn	  in	  vele	  plaatsen.	  Maar	  dit	  is	  pas	  het	  begin.

Wat	  zegt	  het	  boek	  Openbaringen	  over	  het	  blazen	  van	  de	  bovennatuurlijke	  trompeeen	  kort	  



voor	  de	  wederkomst	  van	  Yahshua	  de	  Messias?

Op	  8:1-‐2,	  6
En	  toen	  hij	  het	  zevende	  zegel	  opende,	  was	  er	  sOlte	  in	  de	  Hemel,	  ongeveer	  een	  half	  uur	  
lang.	  En	  ik	  zag	  de	  zeven	  hemelse	  boodschappers	  staan	  voor	  Yahweh,	  en	  zeven	  trompeQen	  
werden	  gegeven	  aan	  hen.	  En	  de	  zeven	  hemelse	  boodschappen	  die	  zeven	  trompeQe	  
hadden,	  bereiden	  zichzelf	  voor	  om	  te	  trompeQeren.

Opmerking:	  Het	  zevende	  zegel	  die	  de	  rol	  bedekt	  (Op	  5:1),	  werd	  geopend	  en	  toonde	  zeven	  
hemelse	  boodschappers	  aan	  met	  zeven	  trompeeen	  die	  zeven	  opeenvolgende	  
wereldevenementen	  weergeven.	  Dit	  zijn	  fysieke	  straffen	  waarmee	  Yahweh	  de	  naIën	  
waarschuwt	  niet	  verder	  te	  gaan	  met	  naIonale	  en	  persoonlijke	  zonden.
De	  laatste	  van	  de	  drie	  trompeeen	  of	  "weeën"	  stelt	  specifiek	  drie	  fases	  voor	  van	  
katastrofische	  wereldoorlog.	  Bij	  de	  laatste	  trompet,	  zal	  de	  mens	  gered	  worden	  van	  vernieling	  
door	  de	  wederkomst	  van	  Yahshua	  de	  Messias!

Beloofde	  Yahshua	  om	  zijn	  hemelse	  boodschappers	  te	  zenden	  om	  zijn	  uitverkorenen	  te	  
verzamelen	  bij	  het	  laatste	  grote	  trompetgeschal?

Mat	  24:29-‐31
En	  onmiddelijk	  na	  het	  lijden	  van	  deze	  dagen	  zal	  de	  zon	  verduisterd	  worden	  en	  de	  maan	  zal	  
haar	  licht	  niet	  geven,	  de	  sterren	  zullen	  van	  de	  hemel	  vallen	  en	  de	  krachten	  des	  hemel	  
zullen	  wankelen.
En	  dan	  zal	  het	  teken	  van	  de	  Zoon	  des	  Mensen	  verschijnen	  in	  de	  hemelen.	  En	  dan	  zullen	  alle	  
stammen	  van	  het	  land	  huilen.	  En	  zij	  zullen	  de	  Zoon	  des	  Mensen	  zien	  komen	  op	  de	  wolken	  
des	  hemel,	  met	  kracht	  en	  veel	  glorie.
En	  hij	  zal	  zijn	  hemelse	  boodschappers	  zenden	  met	  een	  groot	  geluid	  van	  een	  grote	  trompet	  
en	  zij	  zullen	  zijn	  verkozenen	  verzamelen	  van	  de	  vier	  winden,	  van	  de	  einden	  van	  de	  hemel.

Is	  het	  geluid	  van	  de	  trompet	  de	  Ijd	  van	  de	  opstanding	  uit	  de	  doden	  in	  de	  Messias?

1	  Th	  4:15-‐17
Want	  wij	  zeggen	  dit	  tegen	  jullie	  in	  het	  Woord	  van	  Yahweh,	  dat	  wij	  die	  leven	  tot	  aan	  de	  
komst	  van	  onze	  Meester	  niet	  diegene	  zullen	  voorgaan	  die	  in	  slaap	  gevallen	  zijn	  want	  de	  
Meester	  zelf	  zal	  neerdalen	  uit	  de	  Hemel	  met	  de	  bevelende	  schreeuw	  van	  een	  aartsengel	  
stem	  en	  met	  de	  trompet	  van	  Yahweh.	  En	  de	  doden	  in	  de	  Messias	  zullen	  eerst	  opstaan.	  Dan	  
zullen	  wij,	  die	  overgebleven	  zijn,	  levend	  verzameld	  worden	  met	  hen	  die	  in	  de	  wolken	  zijn	  
om	  onze	  Meester	  te	  ontmoeten	  in	  de	  lucht.	  En	  dusdanig	  zullen	  we	  alOjd	  met	  onze	  Meester	  
zijn.

1	  Kor	  15:51-‐52
Zie,	  ik	  vertel	  jullie	  een	  geheimenis:	  wij	  zullen	  niet	  allen	  in	  slaap	  vallen	  maar	  wij	  zullen	  allen	  

veranderd	  worden.	  In	  een	  ogenblik,	  in	  een	  oogwenk,	  bij	  de	  laatste	  trompet	  want	  een	  
trompet	  zal	  weerklinken	  en	  de	  doden	  zullen	  overgankelijk	  opstaan	  en	  wij	  zullen	  allen	  
veranderd	  worden.

Dit	  is	  de	  zevende	  en	  laatste	  trompet,	  de	  laatste	  van	  de	  zeven	  die	  besproken	  werden	  in	  
Openbaring	  8.

Opmerking:	  Let	  goed	  op	  want	  alle	  ware	  gelovigen	  die	  op	  aarde	  zijn	  in	  deze	  Ijd	  op	  aarde,	  tot	  



de	  zevende	  trompet.	  Er	  wordt	  GEEN	  pre-‐verdrukkings	  "opname"	  vermeldt	  in	  de	  Schrif	  want	  
dat	  is	  slechts	  een	  christelijke	  leugen	  zodanig	  dat	  men	  zich	  niet	  voorbereid	  op	  deze	  komende	  
verschrikkelijke	  Ijd	  die	  vlak	  voor	  ons	  ligt.

Bij	  het	  weerklinken	  van	  de	  zevende	  trompet,	  wordt	  de	  wederkomst	  van	  Yahshua	  de	  Messias	  
aangekondigdt,	  de	  eerstelingen	  van	  Zijn	  plan	  zullen	  opstaan	  en	  veranderd	  worden	  -‐	  geboren	  
worden	  als	  onsterfelijke	  geestelijke	  wezens	  in	  de	  Familie	  van	  Yahweh!	  Yahweh	  heef	  dan	  de	  
kleine	  geestelijke	  oogst	  opgehaald	  voor	  Zijn	  Familie.	  Dan	  zullen	  zij	  de	  Messias	  helpen	  om	  de	  
aarde	  te	  regeren	  (Op	  20:6)	  en	  de	  veel	  grotere	  geestelijke	  oogst	  op	  te	  halen	  Ijdens	  en	  na	  het	  
duizendjarige	  Rijk.	  De	  laatste	  drie	  feesljden	  tonen	  aan	  hoe	  dit	  zal	  gerealiseerd	  worden.

Grote	  Verzoendag

Hoe	  moet	  men	  de	  Grote	  Verzoendag	  in	  acht	  nemen?

Lev	  23:27-‐32
Daarnaast,	  op	  de	  Oende	  van	  deze	  zevende	  maand	  zal	  er	  een	  dag	  van	  verzoening	  zijn,	  er	  zal	  
een	  apart-‐gezeQe	  bijeenkomst	  zijn	  en	  jullie	  zullen	  zichzelf	  verootmoedigen	  en	  jullie	  
lichamen	  verzwakken	  en	  een	  vuuroffer	  voor	  Yahweh	  brengen.
En	  jullie	  zullen	  geen	  werk	  doen	  op	  diezelfde	  dag	  want	  het	  is	  een	  dag	  van	  verzoening,	  om	  
jullie	  te	  verzoenen	  met	  Yahweh	  jullie	  Élohiem.
Want	  iedereen	  die	  zich	  niet	  verootmoedigd	  op	  deze	  dag	  zal	  op	  afgesneden	  worden	  van	  zijn	  
volk.	  En	  eidereen	  die	  werkt	  op	  deze	  dag,	  zal	  Ik	  afsnijden	  van	  het	  midden	  van	  zijn	  volk.
Jullie	  zullen	  geen	  werk	  verrichten,	  het	  is	  een	  nooit	  eindigende	  inzeSng	  doorheen	  jullie	  
generaOes,	  in	  al	  jullie	  woonplaatsen.
Het	  is	  een	  sjabbath	  van	  rust	  voor	  jullie	  en	  jullie	  zullen	  zich	  verootmoedigen	  op	  de	  negende	  
van	  de	  maand	  in	  de	  avond;	  van	  avond	  tot	  avond	  zal	  je	  jullie	  sjabbath	  houden.

Hoe	  kan	  iemand	  "zich	  verootmoedigen"	  op	  deze	  dag?

Jes	  58:3	  Zij	  zeggen:	  'Waarom	  hebben	  wij	  gevast	  en	  U	  hebt	  het	  niet	  gezien?	  Wij	  hebben	  ons	  
verootmoedigd	  en	  U	  hebt	  het	  niet	  erkent.'	  Zie,	  op	  de	  dag	  van	  jullie	  vasten,	  doen	  jullie	  
pleziertjes	  en	  jullie	  arbeiders	  doen	  hard	  werk.
Ez	  8:21	  Toen	  riep	  ik	  een	  vasten	  uit	  daar	  bij	  de	  rivier	  Ahawa,	  zodat	  wij	  ons	  konden	  
vernederen	  voor	  onze	  Élohiem,	  zodat	  wij	  van	  Hem	  een	  juiste	  weg	  mochten	  vernemen	  voor	  
ons,	  onze	  kleinen	  en	  al	  onze	  goederen.

Opmerking:	  De	  Grote	  Verzoendag	  is	  waarschijnelijk	  de	  meest	  ongebruikelijke	  Hoogdag,	  
aangezien	  wat	  Yahweh	  van	  ons	  	  verwacht.	  Het	  is	  de	  enige	  dag	  in	  het	  jaar	  waarop	  Yahweh	  ons	  
beveelt	  te	  vasten-‐om	  onszelf	  te	  ontzeggen	  van	  voedsel	  en	  drinken	  (Ex	  34:28,	  Est	  4:16)	  en	  dat	  
24	  uur	  lang,	  van	  zonsondergang	  op	  de	  negende	  dag	  van	  de	  maand	  tot	  zonsondergang	  op	  de	  
Iende	  dag	  (van	  avond	  tot	  avond)	  -‐	  Lev.	  23:32.

Vasten	  voor	  geestelijke	  redenen,	  welke	  Ijd	  van	  het	  jaar	  dan	  ook,	  zou	  als	  reden	  moeten	  
hebben	  dat	  wij	  onszelf	  vernederen,	  om	  dichter	  te	  komen	  bij	  Yahweh	  en	  Zijn	  rechtvaardige	  
weg	  (Jes	  58:6-‐11).	  Daarom	  is	  vasten	  op	  de	  Verzoendag	  een	  levendige	  herrinering	  aan	  de	  
toestand	  waarin	  men	  moet	  zijn	  voor	  verlossing,	  dat	  is:	  nederig,	  geestelijke	  inkeer	  en	  oprecht	  
zoeken	  naar	  Yahweh	  en	  Zijn	  Thora	  en	  hiernaar	  zal	  de	  wereld	  gebracht	  zijn	  door	  de	  
verschrikkende	  gebeurtenissen	  die	  eindigen	  in	  de	  wederkomst	  van	  de	  Messias!



Wat	  betekent	  het	  woord	  "verzoenen"?	  Om	  tot	  één	  te	  maken	  door	  vereniging.	  Deze	  dag	  
symboliseert	  in	  feite	  dat	  Yahweh	  met	  de	  mens	  wordt	  verzoend.	  Het	  woord	  offer	  in	  het	  
Nederlands	  heef	  de	  negaIeve	  zin	  van	  iets	  opgeven	  maar	  in	  het	  Hebreeuws	  betekent	  dit	  
woord	  om	  dichter	  te	  komen	  via	  verbonds	  relaIe.	  De	  dag	  van	  verzoening	  spreekt	  dus	  over	  die	  
relaIe.

Het	  16de	  hoofdstuk	  van	  LeviIcus	  gaat	  in	  detail	  over	  wat	  Yahweh	  de	  LeviIsche	  priesters	  zei	  te	  
doen	  op	  de	  dag	  van	  Verzoening.	  Deze	  rituelen	  onthullen	  veel	  over	  de	  vijfde	  stap	  in	  Zijn	  plan	  
om	  Zijn	  Koninkrijk	  te	  herstellen	  op	  aarde	  en	  om	  de	  kennis	  van	  verlossing	  bij	  allen	  te	  brengen.	  
Moest	  de	  Aharonische	  hogepriester	  eenmaal	  per	  jaar,	  een	  speciaal	  zondeoffer	  brengen	  om	  
de	  verzoening	  teweeg	  te	  brengen	  voor	  Israël?

Lev	  16:32-‐34
En	  de	  priester	  die	  Hij	  zal	  zalven	  en	  wiens	  hand	  Hij	  zal	  heiligen	  om	  als	  priester	  op	  te	  treden	  
in	  plaats	  van	  zijn	  vader,	  zal	  verzoening	  maken	  en	  linnen	  kleding	  zal	  aan	  doen,	  de	  apart-‐
gezeQe	  kleding.	  En	  hij	  zal	  verzoenen	  voor	  het	  apart-‐gezeQe	  heiligdom	  en	  voor	  het	  
tabernakel	  van	  de	  congregaOe	  en	  voor	  het	  altaar	  zal	  hij	  verzoenen,	  voor	  de	  priesters	  en	  
voor	  allen	  in	  de	  CongregaOe	  zal	  hij	  verzoenen.	  En	  dit	  zal	  een	  eeuwige	  inzeSng	  zijn	  voor	  
jullie	  om	  te	  verzoenen	  voor	  de	  zonen	  van	  Jisrael,	  voor	  al	  hun	  zonen,	  eens	  in	  het	  jaar.	  En	  hij	  
deed	  zoals	  Yahweh	  had	  geboden	  aan	  Moshe.

Maar	  voordat	  de	  hogepriester	  deze	  verzoening	  kon	  teweeg	  brengen,	  nam	  hij	  twee	  geiten	  en	  
wierp	  dan	  het	  lot	  om	  uit	  te	  maken	  wie	  de	  twee	  gingen	  vertegenwoordigen?	  Lev	  16:7-‐8

Werd	  de	  geit,	  die	  de	  Messias	  voorstelde,	  geofferd	  als	  zonde	  offer	  voor	  de	  mensen?	  zie	  verzen	  
15	  &	  16.
Werden	  de	  zonden	  van	  de	  mensen	  symbolisch	  overgeplaatst	  op	  de	  kop	  van	  de	  andere	  geit,	  
die	  	  dan	  naar	  de	  wildernis	  werd	  meegenomen?	  zie	  verzen	  21-‐22

Opmerking:	  Yahshua	  de	  Messias	  verzoende	  voor	  onze	  zonden	  toen	  hij	  de	  straf	  voor	  onze	  
zonden	  op	  zich	  nam	  (dat	  is	  de	  dood	  -‐	  Rom	  6:23)	  en	  door	  zijn	  zondeloze	  leven	  te	  geven	  voor	  
ons.	  De	  twee	  geiten	  stellen	  in	  feite	  beide	  Yahshua	  de	  Messias	  voor.	  De	  eerste	  geit	  werd	  
geofferd	  en	  die	  stelt	  de	  stervende	  Messias	  voor,	  diegene	  die	  een	  schuld	  offer	  werd	  voor	  ieder	  
van	  ons	  omwille	  van	  onze	  zonden.	  (Jes	  53:10)

De	  tweede	  geit	  stelt	  de	  levende	  en	  opgestande	  Messias	  voor,	  die	  de	  zonden	  van	  zijn	  
discipelen	  op	  zich	  nam	  en	  dusdanig	  in	  elk	  van	  ons	  leef	  die	  gedoopt	  is	  in	  zijn	  Naam	  en	  
handen	  werd	  opgelegd	  om	  de	  Heilige	  Geest	  te	  ontvangen.	  Vergeet	  niet	  dat	  onze	  zonden	  
vergeven	  worden	  in	  zijn	  dood	  maar	  wij	  worden	  gered	  door	  zijn	  leven.

Rom	  5:8-‐11
Maar	  Yahweh	  toonde	  Zijn	  liefde	  aan	  ons	  toen	  wij	  nog	  zondaren	  waren,	  de	  Messias	  sOerf	  
voor	  ons.	  Hoeveel	  te	  meer	  dan	  worden	  wij	  gerechtvaardigd	  door	  zijn	  bloed	  en	  zullen	  wij	  
ontsnappen	  aan	  zijn	  woede.
Want	  toen	  wij	  nog	  vijanden	  waren	  werden	  wij	  verzoend	  met	  Yahweh	  door	  de	  dood	  van	  
Zijn	  Zoon	  en	  hoeveel	  te	  meer	  worden	  wij	  dan	  gered	  door	  zijn	  leven	  en	  niet	  enkel	  zo	  maar	  
ook	  Yahweh	  prijzende	  door	  onze	  Meester	  Yahshua	  de	  Messias,	  door	  wie	  wij	  nu	  verzoening	  
hebben	  ontvangen.

Alhoewel	  Pesah	  en	  Verzoendag	  op	  elkaar	  lijken,	  is	  er	  een	  groot	  verschil	  tussen	  de	  twee	  



namelijk	  dat	  Pesah	  om	  vergiffenis	  draait	  en	  Jom	  Kippoer	  draait	  om	  verzoening.	  Je	  kan	  
iemand	  vergeven	  zonder	  met	  die	  persoon	  te	  verzoenen.	  De	  dag	  van	  Verzoening	  (kippoer)	  
gaat	  om	  verzoening	  met	  Yahweh	  door	  middel	  van	  de	  vergiffenis	  dankzij	  het	  offer	  van	  
Yahshua,	  Zijn	  Zoon.

Toen	  Yahshua	  werd	  berecht	  voor	  Pilatus,	  kregen	  de	  mensen	  een	  keuze	  om	  een	  gevangene	  
vrij	  te	  laten,	  dit	  symboliseert	  wederom	  de	  twee	  geiten	  van	  de	  Verzoendag.

Joh	  18:38-‐40
Pilatus	  zei	  tot	  hem:	  Wat	  is	  waarheid?	  En	  dit	  zeggende,	  ging	  hij	  opnieuw	  uit	  tot	  de	  Judeeërs	  
en	  zei	  tot	  hen:	  "Ik	  kan	  niets	  vinden	  dat	  misdadig	  is	  aan	  hem!	  Maar	  er	  is	  een	  gewoonte	  voor	  
jullie	   dat	   ik	   een	   gevangene	   vrijlaat	   Ojdens	   de	   Pesah.	   Beslis	   dus	   als	   ik	   de	   Koning	   van	   de	  
Judeeërs	   moet	   vrijlaten?	   Toen	   schreeuwden	   zij	   allemaal:	   "Deze	   niet	   maar	   bar-‐Abba!",	  
maar	  bar-‐Abba	  was	  een	  rover.

Bar-‐Abba	  betekent	  in	  het	  Aramees	  "zoon	  van	  de	  vader".	  Hoe	  interessant.	  Zij	  kregen	  de	  keuze,	  
ofwel	  bar-‐Abba	  dat	  is,	  de	  menselijke	  zoon	  van	  de	  vader	  of	  Yahshua	  dat	  is,	  de	  hemelse	  Zoon	  
van	  de	  ware	  Vader	  in	  de	  Hemel-‐Yahweh	  en	  zij	  kozen	  bar-‐Abba.	  Opmerkelijk	  is	  dat	  bar-‐Abba	  
opgepakt	  werd	  voor	  een	  opstand	  tegen	  de	  Romeinse	  regering	  en	  zo	  een	  aards	  koninkrijk	  te	  
vesIgen	  maar	  Yahshua	  werd	  opgepakt	  omdat	  hij	  een	  Hemels	  Koninkrijk	  wilde	  vesIgen.	  Het	  
contrast	  is	  duidelijk	  en	  net	  zoals	  de	  a'zazel	  geit	  uit	  LeviIcus	  16,	  kunnen	  wij,	  net	  zoals	  b a r -‐
Abba,	  enkel	  van	  onze	  zonden	  bevrijdt	  worden	  indien	  de	  eerste	  geit	  als	  zonde	  offer	  de	  straf	  
betaalt	  voor	  onze	  zonden.

Feest	  van	  LoonuQen

Welk	  feest	  stelde	  Yahweh	  in,	  dat	  plaats	  vindt	  slechts	  vijf	  dagen	  na	  de	  Verzoeningsdag?

Lev	  23:24	  Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisrael:	  Op	  de	  vijMiende	  dag	  van	  deze	  zevende	  maand	  
zal	  er	  een	  Feest	  van	  LoonuQen	  zijn,	  zeven	  dagen	  lang	  voor	  Yahweh.

Wat	  is	  het	  thema	  voor	  dit	  jaarlijkse	  feest?

Deu	  16:14-‐15
En	   je	   zal	   jezelf	   verblijden	  op	   jouw	   feest,	   jij	   en	   jouw	   zoon,	  dochter,	   dienaar,	   dienares,	   de	  
Leviet,	   de	   vreemdeling,	   de	  wees	   en	   de	  weduwe	   die	   binnen	   jouw	   poorten	   is.	   Je	   zal	   het	  
zeven	  dagen	   lang	   vieren	   voor	   Yahweh	   jouw	  Élohiem	  op	  de	  plaats	  die	   Yahweh	   zal	   kiezen	  
(lees:	   Jeruzalem)	  want	  Yahweh	   jouw	  Élohiem	  zal	   jou	  zegenen	   in	  al	   jouw	  opbrengst	  en	   in	  
het	  werk	  van	  jouw	  handen	  en	  je	  zal	  blij	  zijn.

Opmerking:	  Het	  Feest	  van	  Looqueen	  stelt	  de	  zesde	  stap	  voor	  in	  Zijn	  meesterplan	  en	  het	  is	  
dus	   een	   Ijd	   van	   blijdschap!	   Voor	   het	   oude	   Israël	  was	   dit	   een	   Ijd	   van	   blijdschap	  want	   de	  
grote	  oogsten	  die	  dienden	  als	  eten	  voor	  komende	  winter,	  werden	  dan	  binnen	  gehaald	  net	  
voor	  het	  Feest.	  Maar	  in	  het	  Koninkrijk,	  wat	  dit	  Feest	  weerspiegelt,	  zal	  de	  blijdschap,	  vreugde	  
en	   voorzieningen	  wereldwijd	   gelden	   onder	   de	   rechtvaardige	   heerschappij	   van	   Yahshua	   de	  
Messias.	  Universele	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  weg	  van	  Yahweh	  zal	  die	  Ijd	  effecIef	  Hemel	  op	  
aarde	  maken.

Het	  Feest	  van	  Looqueen	  werd	  ook	  het	  "Feest	  van	   Inzameling"	  genoemd	  (Ex	  23:16,	  34:22)	  
want	  het	  de	  viering	  stond	  in	  teken	  van	  de	  late	  zomer/vroege	  herst	  oogst.



Opmerking:	  Dit	  weerspiegelt	  de	  grote	  inzameling	  die	  zal	  gebeuren	  bij	  Yahshua's	  terugkomst.	  
Er	  is	  een	  vroege	  regen	  en	  een	  late	  regen	  in	  Israël,	  die	  de	  twee	  jaarlijkse	  oogsten	  sturen.	  De	  
vroege	  lenteIjd	  oogst	  is	  een	  kleinere	  oogst	  dan	  de	  veel	  grotere	  inzameling	  bij	  het	  Feest	  van	  
Looqueen.	  Wij	  dan,	  als	  eerstelingen,	  stellen	  de	  vroege	  oogst	  voor,	  diegene	  die	  begon	  bij	  het	  
Pesah	   offer	   en	   het	   Feest	   der	   Eerstelingen,	   die	   al	   genoemd	   werden.	   Nu	   is	   het	   Feest	   der	  
Inzameling	  aan	  de	  beurt	  die	  bij	  de	  wederkomst	  van	  de	  Messias	  een	  grote	  inzameling	  van	  Zijn	  
volk	  zal	  teweeg	  brengen,	  wat	  een	  veel	  grotere	  oogst	  wordt.

Jer	  31:1	  Dan,	  zegt	  Yahweh,	  zal	   ik	  dé	  Élohiem	  zijn	  van	  alle	  families	  van	  Jisrael	  en	  zij	  zullen	  
Mijn	  volk	  zijn.

Yahweh	  zal	  duidelijk	  op	  deze	  mooie	  eindIjd	  oogst,	  alle	  12	  stammen	  van	  Israël	  inzamelen	  en	  
niet	  alleen	  Judah.

Eze 36:9-12+23-28
9 Want ziet, Ik ben bij u, en Ik zal u aanzien, en gij zult gebouwd en bezaaid 
worden.
10 En Ik zal mensen op u vermenigvuldigen, het ganse huis Israëls, ja, dat 
geheel; en de steden zullen bewoond, en de eenzame plaatsen bebouwd worden.
11 Ja, Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen, en zij zullen 
vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn; en Ik zal u doen bewonen, als in uw 
vorige tijden, ja, Ik zal het beter maken dan in uw beginselen; en gij zult weten, 
dat Ik de Yahweh ben.
12 En Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk Mijn volk Israël, die zullen u 
erfelijk bezitten, en gij zult hun ter erfenis zijn, en gij zult ze voortaan niet meer 
beroven.

23 Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, 
dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat 
Ik de Yahweh ben, spreekt Adonai Yahweh, als Ik aan u voor hun ogen zal 
geheiligd zijn.
24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en 
Ik zal u in uw land brengen.
25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 
onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het 
binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een 
vlesen hart geven.
27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in 
Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij 
tot een volk zijn, en Ik zal u tot een Élohiem zijn.

Jer 16
14 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de Yahweh, dat er niet meer zal gezegd 
worden: Zo waarachtig als de Yahweh leeft, Die de kinderen Israëls uit 
Egypteland heeft opgevoerd!
15 Maar: Zo waarachtig als de Yahweh leeft, Die de kinderen Israëls heeft 



opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen 
gedreven had! want Ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen 
gegeven heb.
16 Ziet, Ik zal zenden tot veel vissers, spreekt de Yahweh, die zullen hen vissen; 
en daarna zal Ik zenden tot veel jagers, die zullen hen jagen, van op allen berg, 
en van op allen heuvel, ja, uit de kloven der steenrotsen.

Jes 11
9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner 
heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren 
den bodem der zee bedekken.
10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van 
Isaï, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal 
heerlijk zijn.
11 Want het zal geschieden te dien dage, dat Adonai ten anderen male Zijn hand 
aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk 
overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van 
Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der 
zee.
12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen 
van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier 
einden des aardrijks.
13 En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen 
uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet 
benauwen.

Eze 37
19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt Adonai Yahweh: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, 
dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, 
nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken 
tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.
20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn 
voor hunlieder ogen.
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt Adonai Yahweh: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls 
halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze 
vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij 
zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet 
meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld 
zijn.

Amo 9
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de 
verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver 
wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.
15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit 
hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Yahweh, uw Élohiem.



hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Yahweh, uw Élohiem.

Het feest van Loofhutten is een jaarlijkse herdenking aan de herrinering van het 
komende Koninkrijk van Yahweh op deze wereld. Wat vele sjabbath- en Bijbelse 
Feesthoudende broeders soms negeren is het feit dat dit Feest niet enkel de aardse 
heerschappij van Yahshua de Messias maar ook het herstel van de 12 stammen Israëls 
als natie, weerspiegelt. Daarom draait dit feest rond de grote herfst oogst want nu dat 
Yahweh werkt met Zijn eerstelingen, een relatief kleine groep mensen, maar later met 
de hele natie Israël.

Eze 37:11-14
Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls 
ziet, zij zeggen: 
Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn 
afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt Adonai Yahweh: Ziet, Ik 
zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! 
En Ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik Yahweh ben, als 
Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen 
opkomen, o Mijn volk! En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik 
zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik Yahweh, dit gesproken en 
gedaan heb, spreekt Yahweh.

Dit	   is	   het	   werk	   van	   Yahweh	   vandaag	   de	   dag.	   Hij	   heef	   nooit	   de	   fysieke	   afstammelingen	  
(zaden)	  van	  Abraham	  -‐door	  Jitzhaq	  (Isaac)	  en	  Jaqob-‐	  verworpen	  als	  collecIef	  en	  de	  geroepen	  
discipelen	  moeten	  daarom	  helpen	  in	  het	  wereldwijde	  werk	  om	  de	  12	  stammen	  Israëls	  terug	  
te	   brengen	   naar	   een	   verbonds	   relaIe	   met	   Yahweh.	   Dit	   is	   het	   voornaamste	   doel	   van	  
Looqueen.	  Om	  vooruit	  te	  kijken	  naar	  het	  komende	  Koninkrijk!

Wordt	  er	  van	  Zijn	  volk	  verwacht	  dat	  ze	  Ijdens	  dit	  Feest	  in	  looqueen	  (lees:	  Ijdelijk	  onderdak)	  
vertoeven?

Lev	  23:42-‐43
Jullie	  zullen	  in	  Soekkoth	  leven,	  zeven	  dagen	  lang.	  Al	  de	  ingezetenen	  in	  Jisrael	  zullen	  in	  
Soekkoth	  ziQen,	  zodanig	  dat	  jouw	  generaOes	  zullen	  weten	  dat	  Ik	  de	  zonen	  van	  Jisrael	  heb	  
doen	  wonen	  in	  Soekkoth	  toen	  Ik	  heb	  uit	  het	  land	  Egypte	  bracht;	  Ik	  ben	  Yahweh	  jullie	  
Élohiem.

Opmerking:	  Een	  "looqut"	  of	  "soekkah	  (meervoud:	  Soekkoth)"	  is	  een	  Ijdelijk	  onderdak.	  
Yahweh	  gaf	  dit	  gebod	  aan	  de	  oude	  Israëlieten	  om	  in	  een	  Ijdelijk	  onderdak	  te	  wonen	  dat	  
gemaakt	  werd	  uit	  takken	  van	  bomen	  (vers	  40)	  Ijdens	  dit	  Feest.	  Voor	  Zijn	  volk	  op	  de	  huidige	  
dag	  die	  het	  Feest	  van	  Looqueen	  bijwonen	  geldt	  een	  tent	  of	  kamper	  of	  hotelkamer	  als	  
'Ijdelijk	  onderdak'.	  Yahweh	  wil	  op	  dit	  Feest	  Zijn	  volk	  apart	  zeeen	  en	  bevrijden	  van	  de	  wereld	  
door	  een	  hele	  week	  lang	  in	  'Ijdelijk	  onderdak'	  te	  wonen	  -‐weg	  van	  de	  dagdagelijkse	  
omgeving,	  werk	  en	  negaIeve	  invloeden-‐	  geniet	  Zijn	  volk	  van	  een	  klein	  voorsmaakje	  van	  de	  
universele	  vrijheid,	  blijdschap	  en	  vrede	  die	  er	  zal	  zijn	  in	  het	  Koninkrijk	  wanneer	  de	  satan	  weg	  
is	  en	  de	  Geest	  van	  Yahweh	  de	  mensheid	  zal	  leiden	  (Jo	  2:28,	  32).	  Elk	  jaar,	  Ijdens	  de	  week	  van	  
Soekkoth,	  wil	  Yahweh	  dat	  Zijn	  uitverkorenen	  weg	  trekken	  van	  satan's	  systeem	  en	  volledig	  te	  
concentreren	  op	  Zijn	  werk	  om	  Israël	  te	  herstellen	  en	  Zijn	  komend	  Koninkrijk.

Net	  zoals	  dit	  Feest	  een	  fysiek	  feest	  is	  en	  vervuld	  is	  met	  blijdschap,	  is	  het	  ook	  een	  geestelijk	  



geest	  van	  opvoeding	  en	  voorbereiding.	  Leden	  van	  Zijn	  ware	  congregaIes	  ontvangen	  
instrucIes	  van	  Yahweh's	  dienaren	  door	  opbouwende	  uiteenzelngen	  om	  hen	  verder	  voor	  te	  
bereiden	  om	  te	  regeren	  en	  onderwijzen	  met	  de	  Messias	  Ijdens	  het	  Koninkrijk.

Nadat	  Yahshua	  de	  Messias	  de	  strijdende	  naIën	  onder	  controle	  heef	  bij	  Zijn	  terugkomst	  en	  
dan	  Yahweh's	  regering	  vesIgt	  op	  aarde,	  zullen	  de	  naIën	  dan	  naar	  hem	  komen	  voor	  
onderwijs	  te	  ontvangen	  in	  Yahweh's	  manier	  van	  leven?

Mic	  4:1-‐2
Maar	  het	  zal	  in	  het	  einde	  der	  dagen	  zijn	  dat	  de	  berg	  van	  het	  huis	  van	  Yahweh	  bevesOgd	  zal	  
worden	  op	  de	  top	  van	  bergen	  en	  het	  zal	  verheven	  worden	  boven	  de	  heuvels	  en	  volkeren	  
zullen	  ernaar	  toe	  stromen.
En	  vele	  naOën	  zullen	  komen	  en	  zeggen:	  "Kom,	  laten	  wij	  opgaan	  naar	  de	  berg	  van	  Yahweh	  
en	  het	  huis	  van	  de	  Élohiem	  van	  Jaqob.	  En	  Hij	  zal	  ons	  onderwijzen	  om	  te	  wandelen	  in	  Zijn	  
wegen	  en	  wij	  zullen	  wandelen	  op	  Zijn	  paden.	  Want	  de	  Thora	  zal	  voortgaan	  uit	  Tsion	  en	  het	  
Woord	  van	  Yahweh	  uit	  Jeruzalem.

Zal	  de	  hele	  wereld	  eindelijk	  verstaan	  dat	  Zijn	  weg	  leidt	  naar	  vrede,	  blijdschap,	  goed	  leven	  en	  
verlossing?

Jes	  11:9	  Zij	  zullen	  geen	  kwaad	  doen,	  noch	  verwoesten	  op	  Mijn	  apart-‐gezeQe	  berg.	  Want	  de	  
aarde	  zal	  vol	  zijn	  van	  de	  kennis	  van	  Yahweh,	  zoals	  de	  wateren	  de	  zee	  bedekken.

Jer	  31:34
En	  zij	  zullen	  niet	  langer	  hun	  naaste	  leren,	  en	  elk	  zijn	  broeder	  zeggende:	  "Ken	  Yahweh!".	  
Want	  zij	  zullen	  Mij	  allen	  kennen,	  van	  de	  kleinste	  tot	  de	  grootste	  onder	  hen,	  zegt	  Yahweh.	  
Want	  Ik	  zal	  hun	  kwaadaardigheid	  vergeven	  en	  hun	  zonden	  niet	  meer	  herdenken.

Opmerking:	  Eenmaal	  de	  tegenstander	  vastgebonden	  wordt	  en	  de	  regering	  van	  Yahweh	  
bevesIgd	  wordt,	  zal	  een	  1000	  jaar	  lange	  gouden	  Ijd	  aanbreken	  van	  wereldvrede	  en	  
vooruitgang.	  Het	  Messiaanse	  heropvoedingsprogramma	  voor	  de	  hele	  wereld	  zal	  een	  nieuwe	  
samenleving	  als	  resultaat	  hebben,	  een	  die	  zal	  gebaseerd	  zijn	  op	  Zijn	  manier	  van	  leven	  (Zijn	  
wet	  van	  liefde)	  en	  dus	  eindigt	  in	  enorme	  fysieke	  en	  geestelijke	  zegeningen.

Maar	  wat	  gebeurt	  dan	  met	  de	  naIën	  die	  weigeren	  het	  Feest	  te	  vieren	  en	  dus	  weigeren	  om	  
heropgevoed	  te	  worden	  door	  Hem?

Zech	  14:16-‐17
En	  het	  zal	  zo	  zijn	  dat	  iedereen	  die	  overblijM	  van	  de	  naOën	  die	  tegen	  Jeruzalem	  opkomen,	  
dat	  zij	  jaar	  na	  jaar	  zullen	  optrekken	  om	  de	  Koning	  te	  aanbidden,	  Yahweh	  der	  legermachten	  
en	  om	  het	  Feest	  van	  LoonuQen	  (Soekkoth)	  te	  houden.	  En	  het	  zal	  zijn	  dat	  wie	  dan	  ook	  van	  
de	  families	  van	  de	  aarde	  weigert	  op	  te	  trekken	  om	  de	  Koning	  te	  aanbidden,	  Yahweh	  der	  
legermachten,	  dat	  er	  geen	  regen	  zal	  zijn	  voor	  hen.

Opmerking:	  De	  Messias	  zal	  de	  mensen	  van	  de	  wereld	  heropvoeden	  door	  de	  jaarlijkse	  
Feesten.	  De	  wereld	  zal	  Yahweh	  Zijn	  plan	  begrijpen	  als	  de	  weg	  naar	  fysieke	  zegeningen	  en	  
geestelijke	  verlossing.	  Zij	  die	  koppig	  weigeren	  om	  het	  Feest	  te	  vieren	  zullen	  te	  kampen	  
hebben	  met	  droogte	  en	  plagen	  tot	  zij	  zich	  onderwerpen	  aan	  Yahweh.

Naar	  het	  einde	  toe	  van	  de	  1000	  jaar,	  zal	  de	  machIge	  Familie	  van	  Yahweh	  klaar	  zijn	  voor	  de	  
laatste	  stap	  in	  Zijn	  plan.	  Nog	  meer	  blijdschap	  en	  successen	  liggen	  in	  het	  verschiet	  na	  het	  



millenium!

De	  laatste	  grote	  Dag

Net	  zoals	  de	  week	  niet	  volledig	  is	  zonder	  de	  zevende-‐dag	  sjabbath,	  zo	  is	  ook	  Zijn	  meesterplan	  
niet	  compleet	  zonder	  Zijn	  zevende	  en	  laatste	  jaarlijkse	  Feest.

Het	  nummer	  zeven	  in	  de	  Bijbel	  staat	  in	  verband	  met	  perfecIe	  en	  afronden	  van	  iets.	  Dit	  
zevende	  Feest	  van	  Yahweh	  toont	  de	  perfecIe	  van	  Zijn	  plan	  aan,	  waardoor	  Zijn	  liefde	  en	  
genade	  doorgaan	  tot	  na	  het	  Millenium-‐Koninkrijk.

Was	  er	  een	  achtste	  aanbiddingsdag	  die	  gelijk	  na	  de	  zeven	  de	  dag	  van	  Looqueen	  volgde?

Lev	  23:36	  Zeven	  dagen	  zullen	  jullie	  een	  vuuroffer	  brengen	  voor	  Yahweh,	  op	  de	  achtste	  dag	  
zullen	  jullie	  een	  apart	  gezeQe	  bijeenkomst	  hebben	  en	  jullie	  zullen	  het	  vuuroffer	  aan	  
Yahweh	  bregen,	  het	  is	  een	  apart	  gezeQe	  bijeenkomst	  dus	  zullen	  jullie	  geen	  arbeid	  
verrichten.
vers	  39:	  Daarnaast	  op	  de	  vijMiende	  dag	  van	  de	  zevende	  maand,	  wanneer	  jullie	  de	  oogst	  
van	  julie	  akker	  binnen	  brengen,	  zullen	  jullie	  het	  Feest	  zeven	  dagen	  houden	  en	  op	  de	  eerste	  
dag	  is	  het	  een	  apart-‐gezeQe	  sjabbath	  en	  op	  de	  achtste	  dag	  een	  apart-‐gezeQe	  sjabbath.

Opmerking:	  De	  laatste	  jaarlijkse	  sjabbath	  of	  Hoogdag	  wordt	  gelijk	  na	  Looqueen	  gehouden.	  
Maar	  doordat	  het	  zo	  dicht	  staat	  bij	  het	  zeven-‐daagse	  Feest,	  werd	  het	  daarmee	  in	  verband	  
gebracht	  en	  noemden	  ze	  het	  de	  "achtste	  dag".	  Dit	  Feest	  kwam	  daardoor	  onder	  gelovigen	  
bekend	  te	  staan	  als	  de	  "laatste	  grote	  Dag".	  Maar	  het	  is	  wel	  degelijk	  een	  apart	  Feest	  en	  aparte	  
Hoogdag.	  De	  laatste	  grote	  Dag	  weerspiegelt	  het	  afronden	  van	  Zijn	  plan.

Acht	  is	  het	  nummer	  van	  een	  nieuw	  begin	  en	  dat	  stelt	  deze	  achtste	  dag	  voor.	  Na	  het	  
Millenium	  wanneer	  alle	  vijanden	  (de	  laatste	  zijnde	  de	  dood)	  zijn	  vernederd	  door	  Yahshua,	  
dan	  komt	  het	  'Wiee	  Troons	  Oordeel"	  waar	  alle	  mensen	  die	  ooit	  geleefd	  hebben	  zullen	  
geoordeeld	  worden	  voor	  de	  dingen	  die	  zijn	  hebben	  gedaan	  in	  hun	  leven,	  zowel	  goed	  als	  
slecht.

2	  Kor	  5:10	  Want	  wij	  moeten	  allen	  verschijnen	  voor	  de	  Rechterstoel	  van	  de	  Messias,	  zodat	  
iedereen	  zal	  ontvangen	  naar	  datgene	  wat	  in	  het	  lichaam	  gedaan	  werd,	  volgens	  wat	  men	  
deed,	  zowel	  goed	  als	  slecht.

Yahshua	  noemde	  al	  in	  Mae	  12:41-‐42	  de	  mensen	  van	  Tyrus	  en	  Tsidon,	  Sodom,	  Ninewe	  ten	  
Ijde	  van	  Jona	  en	  ook	  de	  Koning	  van	  het	  Zuiden.	  Al	  deze	  voorbeelden	  zijn	  van	  mensen	  die	  in	  
verschillende	  generaIes	  leefden,	  wat	  aantoont	  dat	  er	  een	  oordeel	  zal	  zijn	  voor	  elke	  mens	  die	  
ooit	  leefde.	  Yahshua	  gaf	  genoeg	  voorbeelden	  van	  mensen	  die	  leefden	  in	  uiteenlopende	  
Ijdperken	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  de	  hele	  mensheid	  samen	  in	  leven	  zal	  zijn	  op	  hetzelfde	  
ogenblik	  op	  aarde.	  Dus	  zal	  daar	  aanwezig	  zijn	  bv.	  voor-‐vloed	  mannen	  en	  vrouwen,	  alle	  12	  de	  
stammen	  Israëls,	  zij	  die	  leefden	  Ijdens	  de	  middeleeuwen	  en	  de	  meeste	  mensen	  die	  vandaag	  
leven.
Zelfs	  babies	  en	  kinderen	  die	  voor	  hun	  Ijd	  storven,	  zullen	  hier	  opstaan.	  Zij	  zullen	  allen	  
opstaan	  Ijdens	  de	  tweede	  opstanding	  mits	  zij	  geen	  eerstelingen	  van	  Yahweh	  waren	  en	  dus	  
niet	  in	  de	  eerste	  of	  betere	  opstanding	  zaten.	  Deze	  mensen	  worden	  volgens	  hun	  daden	  
beoordeeld.

Op	  20:6+11-‐12



Gezegend	  en	  apart-‐gezet	  is	  diegene	  die	  deel	  heeM	  aan	  de	  eerste	  opstanding.	  De	  tweede	  
dood	  heeM	  over	  hen	  geen	  autoriteit	  maar	  zij	  zullen	  priesters	  van	  Yahweh	  zijn	  en	  Zijn	  
Messias	  en	  zullen	  duizend	  jaar	  lang	  met	  hem	  regeren.
En	  ik	  zag	  een	  grote	  wiQe	  Troon	  en	  Diegene	  die	  daarop	  zat,	  voor	  Wiens	  gezicht	  de	  aarde	  en	  
de	  heme	  vlucht	  en	  een	  plaats	  werd	  voor	  hen	  niet	  gevonden.
En	  ik	  zag	  de	  doden,	  de	  kleinen	  en	  de	  groten,	  staande	  voor	  Yahweh.	  En	  boeken	  werden	  
geopend.	  En	  een	  ander	  boek	  werd	  geopend,	  dat	  is	  het	  Boek	  van	  het	  Leven.	  En	  de	  doden	  
werden	  geoordeeld	  gebaseerd	  op	  wat	  in	  de	  boeken	  geschreven	  stond,	  naar	  hun	  werken.

Het	  verschil	  bestaat	  er	  uit	  dat	  de	  meeste	  van	  deze	  mensen	  sIerven	  als	  zijnde	  blind	  voor	  de	  
waarheid.	  Yahweh	  kan	  voor	  hen	  malser	  zijn	  omdat	  hun	  aansprakelijkheid	  kleiner	  is	  dan	  voor	  
de	  mensen	  die	  de	  Waarheid	  kenden	  en	  opzeeelijk	  niet	  gehoorzaamden.

Luk	  12:47-‐48
Maar	  die	  slaaf	  die	  de	  wil	  van	  de	  Meester	  kende	  en	  niet	  voorbereed	  noch	  Zijn	  wil	  deed,	  zal	  
geslaan	  worden	  met	  vele	  slagen.	  Maar	  diegene	  die	  het	  niet	  wist	  en	  datgene	  doet	  wat	  
slagen	  verdient,	  die	  zal	  geslaan	  worden	  met	  minder	  slagen.	  Want	  iemand	  die	  veel	  heeM	  
ontvangen,	  van	  hem	  wordt	  veel	  verwacht.	  En	  diegene	  die	  veel	  werd	  toevertrouwd,	  veel	  
meer	  nog	  zal	  er	  van	  hem	  gevraagd	  worden.
Rom	  11:32	  Want	  Yahweh	  heeM	  alles	  onder	  ongehoorzaamheid	  beslist,	  zodat	  Hij	  aan	  allen	  
genade	  kan	  bewijzen.

Dit	  zijn	  de	  mensen	  die	  omschreven	  werden	  in	  Romeinen	  2,	  als	  niet-‐Israëlieten	  die	  deels	  
Thora	  prakIseerden	  zonder	  het	  te	  beseffen.

Rom	  2:13-‐15
Want	  niet	  de	  hoorders	  van	  de	  Thora	  zijn	  rechtvaardig	  bij	  Yahweh	  maar	  diegene	  die	  de	  
Thora	  uitvoeren	  worden	  gerechtvaardigd.
Want	  wanneer	  heidenen,	  die	  de	  Thora	  niet	  hebben,	  van	  nature	  doen	  wat	  in	  de	  Thora	  staat,	  
zijn	  zij	  de	  Thora	  tot	  zichzelf	  geworden,	  die	  de	  werken	  van	  de	  Thora	  aantonen	  in	  hun	  
harten,	  hun	  geweten	  getuigende	  met	  hen	  en	  de	  gedachten	  ofwel	  aanklagende	  of	  zelfs	  vrij	  
sprekende.

Er	  zijn	  veel	  mensen	  met	  "het	  hart	  op	  de	  juiste	  plaats"	  van	  wie	  hun	  denken	  nog	  nooit	  is	  
blootgesteld	  aan	  de	  Waarheid	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  maar	  insInctueel	  hebben	  zij	  ervoor	  
gekozen	  om	  niet	  te	  liegen	  of	  stelen	  en	  om	  trouw	  te	  blijven	  aan	  één	  echtgenoot/echtgenote.	  
Yahweh	  zal	  deze	  mensen	  belonen	  met	  eeuwig	  leven	  want	  zonder	  Zijn	  Geest	  hebben	  zij	  
ervoor	  gekozen	  om	  Hem	  te	  gehoorzamen,	  zonder	  het	  zelfs	  te	  beseffen.	  Laten	  we	  bekijken	  
wanneer	  zij	  beloont	  worden.

Rom	  2:16	  ..op	  een	  dag	  wanneer	  Yahweh	  de	  verborgen	  handelingen	  van	  mensen	  oordeelt,	  
zoals	  mijn	  goede	  nieuws	  leert,	  door	  Yahshua	  de	  Messias.

Dit	  is	  het	  'wiee	  Troon	  Oordeel'	  en	  de	  betekenis	  van	  de	  achtste	  dag	  van	  het	  Feest	  dat	  gekend	  
staat	  als	  de	  'laatste	  grote	  Dag'.	  Yahweh	  zal	  niet	  bespot	  worden.	  Alle	  mensen	  oogsten	  wat	  ze	  
zaaien	  en	  net	  daarom	  is	  het	  zo	  belangrijk	  om	  te	  proberen	  aan	  te	  tonen	  aan	  de	  hedendaagse	  
mensheid	  dat	  men	  nood	  heef	  aan	  ommekeer	  en	  het	  bloed	  van	  Yahshua,	  de	  eeuwige	  Zoon	  
van	  Yahweh	  om	  hun	  zonden	  te	  vergeven.	  Dit	  is	  waarlijk	  leven	  en	  dood.

Zo	  kunnen	  de	  geestelijke	  leden	  van	  de	  regerende	  Yahweh	  Familie	  vooruit	  kijken	  naar	  een	  



nieuwe	  hemel	  en	  een	  nieuwe	  aarde	  en	  naar	  wondermooie	  mogelijkheden	  bij	  het	  regeren	  
van	  het	  universum	  onder	  Yahweh	  onze	  Vader	  en	  Yahshua	  de	  Messias,	  onze	  oudere	  broeder!	  
En	  dat	  zal	  pas	  het	  begin	  zijn	  van	  de	  rest	  van	  eeuwigheid.	  Deze	  Hoogdagen	  concentreren	  zich	  
rond	  het	  verlossende	  werk	  van	  Yahshua	  de	  Messias.	  Hij	  is	  het	  centrale	  thema	  van	  Yahweh's	  
Hoogdagen.

Te	  herrineren:

1)	  De	  Hoogdagen	  wijzen	  naar	  het	  verlossende	  werk	  van	  Yahshua	  als	  de	  Messias
2)	  De	  Hoogdagen	  moeten	  eeuwig	  gehouden	  worden	  en	  zijn	  een	  jaarlijkse	  herdenking	  van	  
Yahweh's	  verlossende	  werk	  door	  zijn	  Zoon	  Yahshua
3)	  De	  Hoogdagen	  vertellen	  het	  verhaal	  der	  verlossing
4)	  De	  Hoogdagen	  zijn	  sjabbathen	  en	  we	  moeten	  die	  eren	  door	  niet	  te	  werken	  en	  samen	  te	  
komen	  met	  broeders	  op	  deze	  dagen.
5)	  Onderdeel	  van	  het	  pelgrimsfeesten	  gebod	  was	  om	  te	  verschijnen	  voor	  Yahweh	  in	  
Jeruzalem	  op	  deze	  apart-‐gezeee	  Ijden	  om	  zegeningen	  te	  ontvangen	  voor	  gehoorzaamheid	  
of	  vloek	  voor	  ongehoorzaamheid
6)	  Het	  is	  een	  grote	  eer	  om	  Yahweh	  te	  vertegenwoordigen	  op	  Zijn	  Feesten	  in	  Jeruzalem


