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INLEIDING door samensteller Jaap Heeringa. 
Voor u ligt een brochure met daarin een samenstelling van artikelen over de Nieuwe Maan 
geschreven door Bert Otten. Ze waren gepubliseerd in het maandblad Waarheid en Dwaling (juli 
1993 – jan.1997). Dit was het gemeeenteblad van de niet meer bestande Gemeente Gods Nieuwe 
Maan Zevendedag. Zo wij Gods Woord altijd op eerste plaats zetten, begin ik ook met de 
opsomming van Nieuwe Maan teksten. Daarna volgen Bert Otten zijn commentaren. Veel leesplezier 
toegewenst 

DE NIEUWE MAAN IN DE BIJBEL  
door Bert Otten 

Verslijst Nieuwe Maan  

Genesis 8:5 En de wateren namen tot de tiende maand gestadig af; in de tiende maand, op de 
eerste der maand, werden de toppen der bergen zichtbaar.  

Genesis 8:13 In het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste (maand), op de eerste der maand, 
waren de wateren opgedroogd van de aarde; daarop verwijderde Noach het luik van de ark, en hij 
zag uit, en zie, de aardbodem droogde op.  

Exodus 40:2 Op de eerste dag van de eerste maand zult gij de tabernakel, de tent der 
samenkomst, oprichten.  

Exodus 40:17 Het geschiedde in de eerste maand in het tweede jaar op de eerste der maand 
dat de tabernakel werd opgericht.  

Leviticus 23:24 Spreek tot de Israelieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult 
gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.  

Numeri 1:1 De Here sprak tot Mozes in de woestijn Sinai, in de tent der samenkomst, op de eerste 
dag der tweede maand in het tweede jaar na hun uittocht uit het land Egypte:  

Numeri 1:18 en zij riepen op de eerste dag der tweede maand de gehele vergadering samen die 
zich opstelde volgens geslachten en families, overeenkomstig het aantal namen, van twintig jaar 
oud en daarboven, hoofd voor hoofd,  

Numeri 10:10 Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult 
gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen 
om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de Here, uw God. 

Numeri 28:11-15 En bij het begin uwer maanden zult gij de Here een brandoffer brengen: twee 
jonge stieren, een ram, zeven gave, eenjarige schapen; 12 en drie tienden fijn meel als spijsoffer, 
aangemaakt met olie, bij elke stier; en twee tienden fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, 
bij de ene ram; 13 en telkens een tiende fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met olie, bij elk 
schaap; een brandoffer, een liefelijke reuk, een vuuroffer voor de Here 14 En de bijbehorende 
plengoffers zullen bestaan uit een halve hin wijn bij een stier, en een derde hin bij een ram, en een 
vierde hin bij een schaap. Dit is het maandelijks brandoffer in elke maand van de maanden 
des jaars. 15 En een geitebok zal tot een zondoffer voor de Here bereid worden met het 
bijbehorend plengoffer boven het dagelijks brandoffer.  

Numeri 29:1 En in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige 
samenkomst hebben, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten, het zal een jubeldag voor u zijn.  

I Samuel 20:5 David antwoordde Jonatan: Zie, morgen is het de nieuwe maan, dan zou ik bij 
de koning aan de maaltijd moeten deelnemen. Indien gij mij verlof geeft, houd ik mij in het 
veld verborgen tot overmorgenavond.  

1 Samuel 20:18 Daarop zeide Jonatan tot hem: Morgen is het de nieuwe maan; dan zult gij 
gemist worden, want uw plaats zal ledig blijven.  
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1 Samuel 20:24 Daarna verborg David zich in het veld. Toen de nieuwe maan was 
aangebroken, zette de koning zich aan de dis om te eten.  

I Samuel 20:27 Maar toen op de dag na de nieuwe maan, op de tweede dag, Davids plaats ledig 
bleef, vroeg Saul zijn zoon Jonatan: Waarom heeft de zoon van Isai gisteren en ook heden niet aan 
de maaltijd deelgenomen?  

1 Samuel 20:34 Daarom stond Jonatan van tafel op in brandende toorn. Op de tweede dag van 
de nieuwe maan at hij niets, want ter wille van David was hij bedroefd, omdat zijn vader hem 
schandelijk had bejegend.  

2 Koningen 4:23 En hij vroeg: Waarom wilt gij vandaag naar hem toegaan? Het is immers geen 
nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde: Wees maar gerust.  

1 Kronieken 23:31 en evenzeer bij het brengen van alle brandoffers aan de Here, op de sabbatten, 
de nieuwe maanden en de feesten, gedurig voor het aangezicht des Heren staande in een aantal, 
als hun voorgeschreven was.  

2 Kronieken 2:4 zie, ik ga een huis bouwen voor de naam van de Here, mijn God, om het Hem te 
heiligen, om voor zijn aangezicht te brengen welriekend reukwerk, bestendig toonbrood, en 
brandoffers des morgens en des avonds, op de sabbatten, op de nieuwe maanden en op de 
feesten van de Here, onze God. Dit is een altijddurende verplichting voor Israel.  

2 Kronieken 8:13 namelijk hetgeen naar het gebod van Mozes voor elke dag als offer vastgesteld 
was, voor de sabbatten, voor de nieuwe maanden en voor de feesttijden driemaal des jaars: op 
het feest der ongezuurde broden, het feest der weken en het loofhuttenfeest.  

2 Kronieken 29:17 Op de eerste dag van de eerste maand begonnen zij met de heiliging; op de 
achtste dag der maand kwamen zij toe aan de voorhal des Heren en heiligden het huis des Heren in 
acht dagen; op de zestiende dag van de eerste maand waren zij gereed.  

2 Kronieken 31:3 De bijdrage van de koning, uit eigen bezit, was bestemd voor de brandoffers voor 
de morgen- en avondbrandoffers, en voor de brandoffers op de sabbat ten, de nieuwe maanden 
en de feesttijden, zoals was voorgeschreven in de wet des Heren.  

Ezra 3:5-6 en van toen af ook het dagelijks brandoffer, en dat voor de nieuwe maanden en voor 
al de heilige feesten des Heren, en voor ieder die de Here een vrijwillig offer bracht. 6 Van de 
eerste dag der zevende maand af begonnen zij de Here brandoffers te offeren; het fundament 
van de tempel des Heren was echter nog niet gelegd.  

Ezra 7:9 Op de eerste van de eerste maand namelijk was hij de tocht uit Babel begonnen, en op 
de eerste van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan, daar de goede hand van zijn God over 
hem was,  

Ezra 10:16-17 Maar zij die in de ballingschap waren geweest, deden zo. Toen zonderde de priester 
Ezra zich mannen af, familiehoofden, (ieder) voor zijn familie, allen bij name genoemd, en dezen 
begonnen zitting te houden op de eerste dag van de tiende maand om de zaak te onderzoeken, 
17 en zij waren met alle mannen die vreemde vrouwen hadden gehuwd, gereed op de eerste dag 
van de eerste maand.  

Nehemia 8:2 Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en 
ieder die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand.  

Nehemia 10:33 voor het toonbrood, het dagelijks spijsoffer en het dagelijks brandoffer, voor de 
sabbatten, de nieuwe maanden, de feesten en voor de heilige gaven, voor de zondoffers om over 
Israel verzoening te doen, en voor allerlei werk in het huis van onze God.  

Psalmen 81:3-5 Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag. 4 
Want dit is voor Israel een inzetting, een verordening van Jakobs God. 5 Hij stelde het als 
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een getuigenis in Jozef, toen Hij uittoog tegen het land Egypte. Ik hoor een taal, die ik 
niet kende:  

Jesaja 1:13-14 Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen gruwelijk reukwerk is het Mij; 
nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten - Ik verdraag het niet: onrecht met 
feestelijke vergadering. 14 Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij 
zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen.  

Jesaja 66:23 En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot 
sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de 
Here.  

Ezechiel 26:1 In het elfde jaar nu, op de eerste der maand, kwam het woord des Heren tot mij:  

Ezechiel 29:17 In het zevenentwintigste jaar, in de eerste maand, op de eerste der maand, 
kwam het woord des Heren tot mij:  

Ezechiel 31:1 In het elfde jaar, in de derde maand, op de eerste der maand, kwam het woord 
des Heren tot mij:  

Ezechiel 32:1 In het twaalfde jaar, in de twaalfde maand, op de eerste der maand, kwam het 
woord des Heren tot mij:  

Ezechiel 45:17-18 Maar op de vorst rust de plicht van de brandoffers, het spijsoffer en het 
plengoffer, op de feesten, de nieuwemaansdagen en de sabbatten, op al de hoogtijden van het 
huis Israels. Hij zal het zondoffer en het spijsoffer, het brandoffer en de vredeoffers brengen, om 
verzoening te doen voor het gehele huis Israels. 18 Zo zegt de Here Here,: In de eerste maand, 
op de eerste der maand, zult gij een gave jonge stier nemen en daarmede het heiligdom 
ontzondigen.  

Ezechiel 46:1 Zo zegt de Here Here: De poort van de binnenste voorhof, die op het oosten uitziet, 
zal op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden; ook op de 
nieuwemaansdag zal zij geopend worden.  

Ezechiel 46:6 Op de nieuwemaansdag zullen het zijn een gave, jonge stier, zes schapen en een 
ram, alle gaaf;  

Hosea 2:11 Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwemaansdag en haar 
sabbat, ja, al haar hoogtijden. 

Hosea 5:7 Tegen de Here hebben zij trouweloos gehandeld, want zij hebben bastaardkinderen 
verwekt. Nu kan (elke) nieuwe maan hen verteren met hun bezittingen.  

Amos 8:5 denkend: Wanneer is de nieuwe maan voorbij, dat wij koren kunnen verkopen, en de 
sabbat, dat wij graan te koop kunnen bieden, met verkleining van de efa, met vergroting van de 
sikkel, met bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal,  

Haggai 1:1 In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag dier 
maand, kwam het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubbabel, de zoon 
van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester, aldus:  

Colossenzen 2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van 
een feestdag, nieuwe maan of sabbat,  

Commentaar  

Het gedenken van de Nieuwe Maan, op welke wijze dan ook, op de eerste dag van de maand van de 
Hebreeuwse kalender, is natuurlijk lang zo belangrijk niet als het heilig houden van de Sabbat op de 
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zevende dag van de week of als het vieren van Gods jaarlijkse feesten. De Nieuwe Maan wordt als 
zodanig dan ook niet vermeld in Leviticus 23, alwaar de feesttijden des HEREN opgesomd worden.  

Nieuwe Maan, een vreugdedag  

Zoals er ook geboden van God in de Bijbel staan, die niet direct vermeld worden in de Tien 
Geboden, maar toch belangrijk zijn, zo staan er ook feestdagen in de Bijbel vermeld, die God toch 
belangrijk vindt, ook al staan ze niet gerubriceerd in Leviticus 23.  

In Numeri 10:10 gebied God Israel op twee zilveren trompetten te blazen op zowel de jaarlijkse 
feesten als op de nieuwe maan, beide feestdagen worden hier vreugdedagen genoemd.  

Nieuwe Maan en de Zondvloed  

God toont het belang van de Nieuwe Maan door al in de tijd van de zondvloed, twee belangrijke 
gebeurtenissen op de eerste van de maand, op een Nieuwe Maan, plaats te laten vinden. Deze 
frappante historische gebeurtenissen worden lang voor het Sinaitisch verbond genoemd. Alles wat 
de Bijbel vanaf Genesis I tot aan Exodus 20 verhaalt, is voor de christen van dubbel belang, omdat 
deze zaken per definitie niet onder het Sinaïtisch verbond kunnen vallen, omdat het Sinaïtisch 
verbond tussen JHWH en het volk Israël pas bij de berg Sinaï, zo'n 2500 jaar na Adam. van kracht 
werd.  

Gods Geboden - Eeuwig  

Gods Geboden zijn eeuwig. De Sabbat, bij voorbeeld, werd al bij de schepping ingesteld. Jezus 
Christus zegt driemaal in het Nieuwe Testament, dat de Sabbat voor de mens gemaakt is. Genesis 1 
en 2 getuigen hiervan.  

Zo is het ook van belang dat reine en onreine dieren al ten tijde van de vloed genoemd worden, dat 
Abraham al tienden betaalde, dat de mens op de zesde dag geschapen werd en dat de Sabbat voor 
hem direct op de volgende dag geschapen werd, dat God direct na de zondvloed het zesde gebod 
bekrachtigde door te stellen dat 'wie des mensen bloed vergiet, diens bloed door de mens vergoten 
zal worden'.  

Aldus wordt ook de Nieuwe Maan reeds tweemaal in het zondvloed verhaal vermeld.  

Eerste Sabbat - een Nieuwe Maan?  

Waarschijnlijk was ook de allereerste Sabbatdag een Nieuwe Maan. Volgens de Joodse traditie viel 
de allereerste Sabbat op de eerste Tishri, in het najaar, het begin van de Hebreeuwse kalender. 
Zowel de Bijbel als Josephus stellen dat de maand Tishri voor de uittocht, de eerste maand van de 
kalender was. In seculier opzicht is dit ook zo gebleven. 

Abib, oftewel Nisan, is de eerste der maanden, van Gods religieuze kalender, geworden.Indien de 
Joodse overlevering klopt, dan was die allereerste Sabbat tevens de Nieuwe Maan van de maand 
Tishri en dus ook Bazuinendag - een jaarlijkse feestdag.  

Dit geeft gelijk het karakter van zowel de Nieuwe Maan als de Bazuinendag aan, een nieuw begin. 
Geen wonder dat op de Nieuwe Maan van Tishri de wateren opgedroogd waren (Gen.8:13), een 
nieuw begin van de wereld van na de zondvloed. Het is zeer wel mogelijk dat de Wederkomst (na de 
zevende bazuin) op dezelfde Nieuwe Maan zal plaats vinden, op de Bazuinendag.  

Psalm 81  

In Psalm 81 wordt het blazen van de bazuin op de Nieuwe Maan, een 'inzetting [choq] voor Israël', 
een 'verordening [mishpat] van Jakobs God' en een 'getuigenis [eduwth] in Jozef', genoemd. Deze 
drie uitspraken zijn overduidelijk parallelismes - een versterkende herhaling van één en hetzelfde.  
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Israël is een andere naam voor Jakob; het huis Jakobs staat tevens ook bekend als zowel het huis 
van Israël als het huis van Jozef. Inzettingen, verordeningen en getuigenissen worden vaak als 
synoniemen gebruikt, zie wat dat betreft Psalm 119.   

Psalm 119  

In Psalm 119 worden inzettingen [choq] , verordeningen [mishpat] en getuigenissen [eduwth] 
minstens in 53 van de 176 verzen genoemd.  

Men kan niet in oprechtheid Psalm 119 over Gods inzettingen, verordeningen en getuigenissen, 
zingen en menen en tegelijkertijd de inzetting, verordening en getuigenis betreffende de Nieuwe 
Maan (Nu.10:10; Ps.81:3-5; Jes.66:23; Col.2:16) aan de laars lappen.  

In Psalm 119 wordt er van Gods inzettingen, verordeningen en getuigenissen, onder andere gezegd, 
dat ze 'goed', 'van ouds', 'rechtvaardig', 'voor altoos', 'wonderbaar', 'waarachtig', 'gerechtigheid' en 
'eeuwig', zijn.  

Bazuin voor Geestelijk Israël  

Gods Kerk is geestelijk (gelovig) Israël, er is dus ook een blazen op een geestelijke bazuin voor 
geestelijk Israël, hetgeen men het beste zou kunnen realiseren door Gods woord op de Nieuwe Maan 
tot Gods Gemeente te laten komen, via een georganiseerde Bijbelstudie: 'Roep luidkeels, houd niet 
in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob 
zijn zonden' (Jes.58:1).  

Het woord des HEREN kwam tot ...  

Het is daarom Sabbatvierende gemeenten aan te raden om tevens een Nieuwe Maan Bijbelstudie te 
gaan organiseren, om zo op die wijze 'het woord des HEREN' tot zich te laten komen.  

De Nieuwe Maan was voor God een favoriete dag om 'het woord des HEREN' tot zijn dienstknechten, 
de profeten te laten komen, zie Ezechiël en Haggaï. Het is natuurlijk overduidelijk dat de Nieuwe 
Maan zondagvierders niets zegt. De Nieuwe Maan zit gekoppeld aan Gods Sabbatten.  

De schrijver van deze brochure hoopt dat de onbekeerde zich zal bekeren tot God en dat hij Jezus 
als verlosser mag leren kennen; dat de 'bekeerde' zondaghouder het vierde gebod serieus zal gaan 
nemen en over zal gaan tot heiliging van Gods Sabbat; dat de 'bekeerde' Sabbatist alsook Gods 
jaarlijkse Sabbatten, Gods Feesten zal gaan vieren en dat tenslotte degenen die reeds de Sabbatten 
en jaarlijkse Feesten vieren, de Nieuwe Maan zullen erkennen door die maandelijks te gaan 
gedenken.  

Sabbat & Nieuwe Maan  

Het belang van de Nieuwe Maan komt onder andere tot uiting door de frequente vermelding. De 
Sabbat wordt in meer dan 140 verzen van de Bijbel vermeld, Pascha in meer dan 70 verzen en de 
Nieuwe Maan, de eerste der maand, in meer dan 40 verzen. De Nieuwe Maan is een nieuw begin, de 
eerste dag van een nieuwe omloop van de maan om de aarde in 29 en halve dag. God laat vaak 
belangrijke zaken op de Nieuwe Maan, de eerste dag der Hebreeuwse maand, plaats vinden.  

Er zit een bepaalde tegenstelling tussen Nieuwe Maan en Sabbat; de Nieuwe Maan is het begin van 
de maand en de Sabbat is het einde van de week; de Nieuwe Maan is de eerste dag van de maand 
en de Sabbat de laatste dag van de week. Nieuwe Maan en Sabbat worden vaker tesamen in 
Bijbelteksten genoemd, dan welke andere combinatie van feestdagen ook.  

De Eerste en De Laatste  

Bovenstaande krijgt betekenis als men beseft, dat zowel JHWH van het OT, als Jezus Christus van 
het NT, van zichzelf zegt 'Ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde, de Alpha en de 
Omega'.  
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Vandaar dat Sabbat en Nieuwe Maan in veertien verzen van de Bijbel samen voorkomen; vandaar 
ook dat de HERE op zowel Sabbat als Nieuwe Maan aanbeden wil worden.  

Van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan  

Jesaja 66:23 vermeldt dat de mensheid de Messias, de wedergekeerde Jezus Christus, van Sabbat 
tot Sabbat zal aanbidden.  

Sabbatisten gebruiken dit vers vaak om te bewijzen dat de Sabbat niet afgeschaft kan zijn, omdat 
Christus die zelf in het duizendjarig vrederijk zal onderwijzen.  

In Zacharia 14 staat vermeld dat de overlevenden der volkeren van jaar tot jaar naar Jeruzalem 
zullen optrekken, om het Loofhuttenfeest te vieren. Een tiental Sabbatvierende 'Churches of God' in 
Amerika gebruikt dit vers om aan te geven dat dus ook de jaarlijkse feesten (Lev 23) nu nog van 
kracht zijn en gevierd moeten worden.  

Het feest dat als eerste een vermelding van mondiale viering krijgt is het Nieuwemaansfeest, 
vermeld in Jesaja 66:23a, 'En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat 
tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here'.  

Verleden, heden en toekomst  

De Bijbel verklaart dat Jezus in verleden, heden en toekomst de zelfde was, is en blijft. Hij was het 
Woord, de Logos, de JHWH, van het Oude Testament. Hij stelde Sabbat, Nieuwe Maan en Feestdag 
in het Oude Testament in, onderhield en vierde dat alles ons tot voorbeeld tijdens zijn leven, en zal 
de mensheid na zijn Wederkomst Sabbat, Nieuwe Maan en Feestdag dwingend opleggen.  

Er zal niet zo veel gedwongen behoeven te worden, want Gods Geest zal op alle vlees uitgestort 
worden te dien dage.  

Apostolische Kerk & Nieuwe Maan  

De allereerste christengemeente vierde naast Gods Sabbat en Gods Feesten, ook de Nieuwe Maan, 
Colossenzen 2:16 getuigt hiervan  

“Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, 
nieuwe maan of sabbat, …….., dan het lichaam van Christus”.  

Het is van belang te beseffen dat ten tijde dat dit geschreven werd, de Juliaanse kalender, de 
Romeinse kalender, allang ingevoerd was. Dit was een zon kalender, gebaseerd op een zonnejaar, 
waarin de maanstand losgelaten was. De Colossenzen brief dateert van zo'n 58 AD; de Juliaanse 
zonkalender was al meer dan 100 jaar in werking, ingegaan op 1 januari 45 v Chr. Als de 
Colossenzen zich niet door buitenstaanders moesten laten oordelen betreffende de Bijbelse Feesten, 
Sabbatten en Nieuwe Maan, dan waren dat drie zaken die noch voor Grieken, noch voor Romeinen 
enige bekendheid of betekenis hadden.  

Hoe, wat en wanneer?  

Op persoonlijke basis kan men de Nieuwe Maan gedenken het voorbeeld van Saul, David en Jonatan 
volgend -door bij aanvang van de eerste dag der maand dit met gelijkgestemden te vieren met een 
maaltijd, voorts kan men voor zichzelf een persoonlijke Bijbelstudie doen en ten laatste kan men in 
gebed God danken dat men weer een nieuwe maand mag aanvanqen.  



DE NIEUWE MAAN IN DE BIJBEL – BERT OTTEN  7/17 

NIEUWE MAAN & GODS FEESTEN: INZETTINGEN GODS ! 

Wanneer er een nieuw inzicht betreffende de Schrift uit de 'verkeerde hoek' komt, dan zijn er altijd 
wel mensen bereid om hier hard stelling tegen te nemen en om met kromme redeneringen zich in 
allerlei bochten te wringen, om de nieuwe inzichten betreffende Bijbelse doctrines te verwerpen. 
Wat ons betreft kan er niet genoeg tegen de Nieuwe Maan gepreekt worden, daar dit steeds meer 
mensen tot Schriftonderzoek zal aansporen. Graag willen wij onze lezers waarvan een aanzienlijk 
deel de Nieuwe Maan gedenkt wapenen tegen aanvallen op hun gedenken van deze maandelijkse 
gebeurtenis. Zowel Nieuwe Maan als de jaarlijkse Feesten zijn Inzettingen Gods!  

Bepaalde van Gods inzettingen gaan vooraf aan het Sinaïtisch Verbond bij de berg Horeb, en 
behoren zeker niet licht opgevat te worden. Toen God Zijn belofte aan Isaak bestendigde, zei Hij, 
Genesis 26:5, 

"omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, MIJN 
INZETTINGEN en mijn wetten. "  

Het is ons niet bekend welke inzettingen Gods Abraham allemaal kende, maar hetgene dat hem 
bekend was, nam hij in acht, onderhield hij.  

Er is veel over inzettingen en verordeningen te vertellen. In zekere zin zijn inzettingen en 
verordeningen lagere geboden van God. De ultieme samenvatting van Gods Wet is: Heb God lief 
boven alles en uw naaste als uwzelf. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de Tien Woorden, beter 
bekend als de Tien Geboden. De eerste vier (4 -getal van testen) regelen de liefde tot God en de 
laatste zes (6 -getal van de mens) regelen de liefde tot de medemens.  

Voorts worden die Tien Woorden weer verder uitgewerkt in inzettingen, oordelen, getuigenissen, 
rechten, verordeningen. De Sabbat staat direct vermeld in het vierde gebod der Tien Geboden, en 
heeft als zodanig een groter belang dan Gods Feesten (Pascha, Pinkster & Loofhuttenfeest).  

Het bovenstaande is echter paradoxaal, want alles wat God zegt, is per definitie Zijn Woord, Zijn 
bevel en God aanvaardt geen ongehoorzaamheid, noch in hoofdzaken, noch in 'bijzaken'. 
Incestueuze relaties worden behandeld in Leviticus 18 en zijn inzettingen van mensen, en God stelt 
in vers 26 dat dat gruwelen van mensen zijn en dat de Israëlieten naar Zijn inzettingen (geen 
incest) behoren te wandelen:  

Gij echter zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen en geen van deze gruwelen 
doen, noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die in uw midden vertoeft (Lev. 18:26).  

Wie zou durven beweren dat incestueuze relaties onbelangrijk of minder belangrijk zijn, en wie zou 
Leviticus 18 'vervuld' of 'aan het kruis genageld' willen verklaren, om zodoende die praktijken Nieuw 
Testamentisch te legaliseren? Niemand toch!  

Eerste Gebod  

Wie onwetend is zondigt niet zo zwaar als degene die beter weet, of beter kan en behoort te weten. 
Wanneer iemand Gods inzettingen en verordeningen willens en wetens veracht, niet gehoorzaamt en 
verwerpt, dan zondigt hij tegen het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 
hebben. Hij stelt zichzelf boven Gods Woord, zijn eigen intellect, zijn eigen mening, zijn eigen opinie 
wordt boven de Schrift gesteld. God schrijft een dikke pil van inzettingen, verordeningen, oordelen 
en getuigenissen, maar de desbetreffende persoon heeft genoeg aan minder dan een tiende van de 
Bijbel.  

TE OFFEREN  RUNDEREN RAMMEN LAMMEREN  GEITEN 
DAGELIJKS   2  
SABBATS   2  
NIEUWE- 

MAANSDAG 

2 1 7 1 
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ONGEZUURDEBRODENFEEST 2 1 7 1 
PINKSTEREN 2 1 7 1 
BAZUINENDAG 1 1 7 1 
GROTE VERZOENDAG 1 1 7 1 
LAATSTE GROTE DAG 1 1 7 1 

God verandert inzettingen, schaft af en voegt toe. Zo kunnen de inzettingen betreffende de dienst 
der offeranden, met alle desbetreffende rituele handelingen zonder tempel niet verplichtend zijn. 
Deze door Mozes ingestelde rituele tempel wetgeving is niet van toepassing in deze tijd. Zij staat 
echter los van alle andere inzettingen Gods. Doch uit het tabel over de offeranden, is goed te zien 
de belangrijkheid van de Nieuwe Maan. In Num. 28 en 29 lezen we hierover. 

Tempeldienst  

Ook over het ontbreken van een huidige tempeldienst is veel verwarring, alsof dat nog niet eerder is 
gebeurd. Hierbij volgt een kort overzicht betreffende de tempeldienst (en). De dienst der offeranden 
werd door Mozes ingesteld bij de berg Sinaï. De tabernakel werd opgericht in het tweede jaar en de 
offerandes vingen aan. De tabernakeldienst liep over in de tempeldienst van de tempel van Salomo 
en continueerde (met korte onderbrekingen) tot de vernietiging van de tempel in 586 v.Chr. door de 
Babyloniërs.  

Zeventig jaar lang was er geen tempeldienst! De 'tweede' tempel kwam gereed in 516 v.Chr. In die 
jaren zonder tempel waren de inzettingen betreffende die tempeldienst niet van kracht. Echter, het 
zou toch te dol zijn om daarmee te suggereren dat toen tevens ook de Sabbat, Nieuwe Maan en 
Feesten niet van kracht waren, om maar te zwijgen over de inzettingen betreffende legale sexuele 
relaties?  

De Joden (Het Huis van Juda) - het noordelijke Huis van Israël was al verdwenen -moesten gewoon 
doorgaan met het onderhouden van Gods geboden, wetten, inzettingen en verordeningen, zonder de 
rituele tempeldienst. Geen dagelijks offer, maar wel dagelijks gebed; geen sabbatsofferanden, maar 
wel werkonthouding op de sabbat; geen offeranden op de Nieuwe Maan, maar wel een gedenken en 
vaststellen ervan, om zodoende de jaarlijkse Feesten te kunnen vieren zonder de erbij behorende 
offeranden.  

Dat dat ook zo was en is, blijkt uit het feit dat bij elk tempelherstel, de dagelijkse, wekelijkse, 
maandelijkse en jaarlijkse offers weer ingevoerd werden en worden. Er valt geen musje van het dak 
zonder dat God het weet, of tegen Zijn wil. Zoals God Satan toestond Job te slaan, zo ook stond en 
staat Hij de tempelloze tijdperken toe. En Hij verandert desnoods de inzettingen bij een eventueel 
herstel.  

Ezechiëls Tempel  

De tempel van het vrederijk Gods wijkt af van de voorgaande tempels, en zo ook de offerandes in 
die tempel (Ezech.45 & 46) .Het dagelijks offer uit de Pentateuch (eerste vijf boeken van Mozes) 
was twee schapen per dag, één als morgenoffer en één als avondoffer dit is rechtsgeldig geweest en 
gebleven tijdens de tabernakeldienst en in de dienst der beide tempels. Dit dagelijks offer zag 
vooruit op het offer van Christus.  

In het Millennium zal het dagelijkse offer bestaan uit één schaap, alleen het morgenoffer 
(Ezech.46:13). Dat er geen avondoffer gebracht wordt is zeer waarschijnlijk omdat Jezus Christus 
als het perfecte Paschalam reeds als avondoffer voor onze zonden geslacht is. Nu is het dan ook 
geen heenwijzing, maar het dagelijkse offer van één schaap zal een terugwijzen zijn, een historisch 
herdenken. De inzettingen van de tempeldienst van het Millennium (Ezechiël) wijken duidelijk af van 
de inzettingen van de Pentateuch, van de Mozaïsche wet.        Echter, ook dan ziet men weer dat 
Sabbat, Feestdag en Nieuwe Maan gewoon deel blijven van het bestel (Ezech.40-48). Zoals Sabbat, 
Nieuwe Maan en Feestdag niet afgeschaft waren in het eerste tempelloze tijdperk, zo ook zijn 
Sabbat, Nieuwe Maan en Feestdag niet afgeschaft in dit tweede tempelloze tijdperk. De laatste 
uitdrukking is betrekkelijk want de Gemeente Gods is Gods Tempel nu; en de Gemeente Gods, het 
Lichaam van Christus, onderwijst het Nieuw Testamentische hoe en waarom van Sabbat, Nieuwe 
Maan en Feestdag (Col.2:16-17) .  
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Eindtijd  

Voor deze eindtijd krijgen Gods inzettingen en verordeningen wel een bijzondere betekenis in het 
licht van Maleachi 4:4, Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb 
voor gans Israel, inzettingen en verordeningen.  

Dit vers is een sleutelvers voor personen en groeperingen die zich bezig houden met de derde Elia, 
de Elia van de eindtijd (Johannes de Doper was de tweede Elia -een ante- type van de derde Elia), 
daar vers 4 direct gevolgd wordt door het welbekende vers 5: zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat 
de grote en geduchte dag des HEREN komt.  

Er zijn nogal wat personen en instellingen die enerzijds geloven dat de derde Elia reeds geweest is, 
of dat zij de derde Elia in hun midden hebben, maar die anderzijds Gods inzettingen en 
verordeningen betreffende Nieuwe Maan en Gods Feesten verwerpen.  

Ezra  

De derde Elia met zijn metgezel, zullen dezelfde personen zijn als de Twee Getuigen van Openbaring 
11. Zij zullen een profeetschap van drie en half jaar hebben en dat kan nog wel 10 tot 20 jaar op 
zich laten wachten, óók al is het nu reeds de eindtijd. Zeer waarschijnlijk zullen die twee profeten 
twee mannen van rond de dertig zijn, zoals Jezus Christus en Johannes de Doper, de twee getuigen 
van de eerste komst óók rond de dertig waren toen zij hun getuigenis gaven.  

Omdat er in onze kleine groep ook een grote liefde is voor Gods inzettingen (Gods 'kleine' geboden) 
en niet alleen voor Gods Tien Geboden (Gods 'grote' geboden) , zou men een vergelijking kunnen 
maken met Ezra's hart en motivatie 2500 jaar geleden: (Ezra 7:10) 

“want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en 
om in Israel inzetting en verordening te onderwijzen“.  

Onder ander, met deze brochure willen ik graag inzetting en verordening onderwijzen aan zowel de 
heiligen van de eindtijd (zij die enerzijds de getuigenis van Jezus hebben en die anderzijds Gods 
Geboden bewaren), de Gemeente Gods, het geestelijke Israël als aan de verloren stammen,  fysiek 
Israël.  

Psalm 81  

Blaast de bazuin op de Nieuwe Maan, op volle maan [SV: ter bestemder tijd] voor onze Feestdag. 
Want dit is voor Israël een INZETTING, een VERORDENING van Jakobs God. hij stelde het als een 
GETUIGENIS in Jozef, toen Hij uittoog tegen het land Egypte [dus vóór de Sinaï!] (Psalm 81:4-6)..  

God zegt hier drie keer één en hetzelfde, in een zichzelf versterkende herhaling. Inzetting en 
verordening en getuigenis zijn min of meer synoniem. Israël is een synoniem voor Jakob, en vooral 
het noordelijke rijk werd ook wel Jozef genoemd. In feite staat er dus: Want dit is voor Israël een 
inzetting, een inzetting van Israël's God. Hij stelde het als een inzetting in Israël tijdens de Uittocht! 
Psalm 81 refereert aan reeds bestaande inzettingen. De Pentateuch (de eerste vijf boeken van 
Mozes) moet dus zowel de Feesten als de Nieuwe Maan als inzettingen weergeven.  

Elk woord van God is voor de mens aan wie het gericht is een gebod. Gods Woord kan niet ledig tot 
Hem wederkeren. God zei tegen Abram, Ga neem uw zoon, ... en door dat tegen hem te zeggen 
werd dat hem tot een gebod. Zo ook bestaat de gehele Pentateuch (Genesis-Deuteronomium) uit 
woorden Gods, uit inzettingen en verordeningen.  

Eigen rol voor de koning  

Dat het geheel als verzameling van wetten, inzettingen en verordeningen gezien moet worden blijkt 
uit de instruktie aan Israëls toekomstige koning:  
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Wanneer hij [een eventuele toekomstige koning] nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij 
voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de levitische priesters berust. Dat zal hij 
bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de HERE, zijn God, te 
vrezen door al de woorden van deze wet en al deze INZETTINGEN naarstig te onderhouden 
(Deut.17:18-19). Alleen al het feit dat Nieuwe Maan en Gods Feesten in de Torah behandeld 
worden, maakt ze tot inzettingen. Bovendien worden ze ook keer op keer als inzettingen benoemd.  

Pascha inzetting  

Zelfs al zou de Uittocht nooit door een verbondssluiting gevolgd zijn bij de berg Sinaï, dan nog zou 
het Pascha door Israël gevierd moeten worden. Het Pascha is een inzetting Gods:  

De Here zeide tot Mozes en Aáron: Dit is de INZETTING van het Pascha: geen enkele vreemdeling 
mag ervan eten (Ex.12:43)..  

Het is zelfs een altoosdurende inzetting. Wat betreft de inzetting van het Pascha leze men Exodus 
12 en Numeri 9.  

Feest der Ongezuurde Broden - idem  

Nog een Feest dat als altoosdurende inzetting door alle Israëlieten gevierd behoort te worden, los 
van het Verbond op de Sinaï, is het Feest der Ongezuurde Broden. Pascha herdenkt de bescherming 
tegen de doodsengel, de bescherming tegen de tiende plaag in Egypte, middels het bloed van het 
Paschalam (vooruitziende op Christus, ons Paschalam) -het Feest der Ongezuurde Broden gedenkt 
de uittocht uit Egypte (voor ons de uittocht uit de zonde) ,  

Ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen gegeten worden; er mag zelfs niets gezuurds 
bij u gezien worden, ja, in uw gehele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. En op die dag 
zult gij uw zoon uitleggen: Dit is terwille van wat de HERE mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit 
Egypte [DUS NIET TERWILLE VAN DE WET VAN MOZES OF TERWILLE VAN EEN 'SCHADUWDIENST' 
VAN BRANDOFFERS]. Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw 
ogen, opdat de wet des HEREN in uw mond zij; want met een sterke hand heeft de HERE u uit 
Egypte geleid. Gij zult DEZE INZETTING onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar (Ex.13:7-
10)..  

Het is daarom verbazingwekkend dat zovelen die zich roemen in de identiteit van Israël - of dat nu 
is dat zij zich afstammelingen weten van Jozef (USA & GB) of van Zebulon en Issaschar (Hollanders 
& Friezen) - zich absoluut niet geroepen voelen om deze inzettingen naarstig te gaan onderhouden. 
Terwijl juist zij die hun Israël-identiteit kennen door God in de Torah op hun plicht gewezen worden 
inzake geboden en inzettingen - totaal los van een eventueel christelijk geloof. De noodzaak voor 
ontzag voor Gods inzettingen voor iemand in Gods Gemeente die pocht op zijn Israëlitische afkomst 
is dubbel in verhouding met een Afrikaan of Aziaat in Gods Gemeente, daar de laatsten die Israël--
identiteit niet hebben.  

Wekenfeest / Pinksterdag - dito  

Het Wekenfeest van 7 weken, dat culmineert in de Pinksterdag, de 50e dag, is ook een inzetting 
Gods: Op deze zelfde dag [50e dag] zult gij een oproep doen uitgaan, gij zult een heilige 
samenkomst hebben, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten; HET IS EEN ALTOOSDURENDE 
INZETTING, in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten (Lev.23:21).  

Begrijpelijk dat de discipelen op de Pinksterdag bijeen waren, en dat Handelingen duidelijk vermeldt 
dat de Apostolische Gemeente Gods het pinksterfeest, het derde van de Feesttijden des HEREN, 
vierde.  

Grote verzoendag - Inzetting Gods!  

De Grote Verzoendag is het vijfde Feest, en de 5e jaarlijkse Sabbat, van de 7 Feesten, en van de 7 
jaarlijkse Sabbatten. Zoals alle Feesten is dit een inzetting Gods en wordt ook als dusdanig vermeld 
(Lev.16:29,31,34; 23:31),  Dit zal u tot EEN ALTOOSDURENDE INZETTING zijn: in de zevende 
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maand op de tiende der maand zult gij u verootmoedigen [vasten] en generlei werk doen, zomin de 
geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. ... Het zal u een volkomen 
sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen [vasten], het is EEN ALTOOSDURENDE INZETTING 
(Lev.16:29,31)..  

Dit is de meest heilige dag van het jaar, heiliger dan de wekelijkse sabbat! De andere zes jaarlijkse 
sabbatten (le en 7e dag Ongezuurde Broden, Pinksterdag, Bazuinendag, 1e en 8e dag 
Loofhuttenfeest) staan een treedje lager dan de wekelijkse sabbat. Op de sabbat mag helemaal 
geen werk gedaan worden en moet het eten op de voorbereidingsdag bereid worden, terwijl op de 
jaarlijkse sabbatten wel eten bereid mag worden. De Grote Verzoendag daarentegen is een 
volkomen sabbat zoals de wekelijkse sabbat, en is zelfs een verplichte vastendag. Een dag hoger en 
heiliger dan de sabbat, de enige dag waarop de hogepriester tot in het Heilige der heiligen mocht 
komen om verzoening te doen. Die Vastendag is een altoosdurende inzetting van God en werd ook 
door de Nieuw Testamentische Gemeente Gods gevierd (Hand.27:9) .  

Loofhuttenfeest  

Het Loofhuttenfeest is een inzetting Gods die in Zacharia wel een heel speciale vermelding krijgt, 
omdat daar duidelijk staat dat in het Duizendjarige Vrederijk Gods alle volken van jaar tot jaar die 
inzetting zullen onderhouden, op straffe van droogte (Zach.14) .Voor Israël (zowel voor het Huis van 
Juda als voor het Huis van Israël) was en is het Loofhuttenfeest een historisch herdenken van het 
feit dat God hen in sukka's (tenten} uit Egypte uitgeleid heeft  - eveneens een inzetting:  

Gij zult het als een feest des Heren vieren zeven dagen in het jaar, EEN ALTOOSDURENDE 
INZETTING voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren (Lev.23:41).  

Gods Feesten in ballingschap  

Het was dus niet zo dat in de Babylonische ballingschap Sabbat, Nieuwe Maan en Feesten niet meer 
gevierd werden. De offeranden waren verdwenen, maar de sabbatsrust bleef, alsook het gebod tot 
een heilige samenkomst. De offerandes van de Grote Verzoendag konden niet gebracht worden, 
maar het bleef zowel een vastendag als een volkomen sabbat. Zo ook in dit tweede tempelloze 
tijdperk van twee dagen (1000 jaar is als een dag voor God) .  

Nieuwe Maan  

Psalm 81 benoemt de Nieuwe Maan als inzetting Gods en dit wordt bevestigd door Numeri 10:1-10. 
Er moesten Twee zilveren Trompetten gemaakt worden. Het blazen hierop was een inzetting,  

De zonen van Aäron, de priesters, zullen op de trompetten blazen; dit zal u tot een altoosdurende 
INZETTING zijn voor uw nageslacht (Num.10:8) .  

In vers 10 wordt gesteld dat op Israëls vreugdedagen op deze twee trompetten geblazen diende te 
worden. De vreugdedagen worden voorts uitgesplitst in Feesten en Nieuwemaansdagen. Het 
verdwijnen van de fysieke tempel met zijn reinigingen en offerandes doet niet de Nieuwe Maan 
verdwijnen. Hoe komt men anders aan de Grote Verzoendag, de 10e van de Nieuwe Maan af, aan de 
Paschadag, de 14e van de Nieuwe Maan?  

De Nieuwe Maan van de 7e maand is een Feestdag op zich, de Bazuinendag, voorstellende de 
Wederkomstdag van Christus, na de 7e bazuin, en is ook een jaarlijkse sabbat, een sabbat van de 
tweede orde.  

De Sunammitische vrouw werd klaarblijkelijk op zowel de Sabbat als op de Nieuwe Maan door de 
profeet (Elisa) onderwezen (2Kon.4:23). God onderwees Zijn profeten (Ezechiël en Haggaï) ook wel 
op de Nieuwe Maan.  

Blaast de Bazuin ...  

In de Engelstalige wereld hebben sabbatsvierende Churches of God vaak elke 14 dagen een 
Bijbelstudie, door de week, bij de mensen thuis. Wat zou er nu eenvoudiger zijn dan om die 
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tweewekelijkse Bijbelstudie om te zetten in een maandelijkse Bijbelstudie op de Nieuwe Maan - en 
zo het geestelijk blazen op de geestelijke Bazuin in de praktijk te brengen?  

Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding 
bekend en het huis van Jakob zijn zonden [door Gods Woord tot de Gemeente te laten komen] 
(Jes.58:1).  

In de getalssymboliek staan de getallen 29½ en 29 (het afgeronde getal) symbolisch voor de 
Nieuwe Maan, zoals er een relatie is tussen het getal 7 en de sabbat. Alhoewel de vers en hoofdstuk 
indeling van veel later is, is het dan toch niet merkwaardig dat dit vers staat in Jesaja 58:1? Het 
getal 58 bestaat uit 2 maal 29, 2 voorstellende de 2 trompetten en 29 voorstellende de maand en 
het 1e vers voorstellende de 1e dag der maand, de Nieuwe Maan. Misschien vinden sommigen dit te 
ver gezocht, maar Gods Woord is niet alleen semantisch, maar ook wiskundig een perfecte puzzel 
een schepping op zich.  

Hieronder volgt al datgene wat Psalm 119 te zeggen heeft over Gods Feesten en de Nieuwe Maan.  

In Psalm 81 worden beiden choq, eduwth en mishpáth genoemd. Die drie woorden komen 53 maal 
voor in Psalm 119. Veel reformatorische Protestanten en veel Sabbatisten genieten van deze Psalm. 
Wanneer zij hem zingen dan zien zij hun levensstijl bevestigd. Want zij (Ref. Protestanten) zitten 
toch maar mooi God te loven (op zondag!) in de kerk en houden zich verre van tv, dansen en 
kaartspelen en sabbatisten zingen deze Psalm met nog grotere verve, want zij loven God toch maar 
mooi op de juiste, op de 7e dag.  

'Blisful Ignorance'! zalige onwetendheid - willen degenen die nu beter weten betreffende Gods 
Inzettingen zoals de jaarlijkse Feesten van God en de Nieuwe Maan, voortaan die 53 verzen niet 
meer zingen of beide vreugdedagen voortaan gaan gedenken?  

Psalm 119: [inzettingen(verordeningen)& getuigenissen] 

2 Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] onderhouden, [die] 
Hem van ganser harte zoeken;  

5 Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] te 
bewaren!  

7 Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten [Nieuwe Maan & Gods Feesten] Uwer 
gerechtigheid geleerd zal hebben.  

8 Ik zal Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] bewaren; verlaat mij niet al te zeer.  

12 HEERE! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten].  

13 Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten [Nieuwe Maan & Gods FeestenJ Uws monds.  

14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten], dan over allen 
rijkdom.  

16 Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods FeestenJ; Uw woord zal ik 
niet vergeten.  

20 Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] 
te aller tiid.  

22 Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & 
Gods Feesten] onderhouden. 

HEERE ... leer mij uw inzettingen, (Psalm 119:12, 26, 33, 64, 68, 124, 135) 
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23 [Als] zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft Uw knecht Uw inzettingen 
[Nieuwe Maan & Gods Feesten] betracht. 

24 Ook zijn Uw getuigenissen [Nieuwe maan & Gods Feesten] mijn vermakingen, [en] mijn 
raadslieden.  

26 Ik heb [U] mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw inzettingen [Nieuwe Maan 
& Gods Feesten]. 

30 Ik heb verkoren den weg der waarheid, Uw rechten [Nieuwe Maan & Gods Feesten] heb ik mij 
voorgesteld.  

33 Heere! leer mij den weg Uwer inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten], en ik zal hem 
houden ten einde toe. 

OOK ZAL IK [DE DERDE ELIA?] VOOR KONINGEN SPREKEN VAN UW GETUIGENISSEN 
(PSALM 119:46) 

36 Neig mijn hart tot getuigenissen [Nieuwe Maan & Feesten], en niet tot gierigheid.  

39 Wend mijn smaadheid af, die ik vreze, want Uw rechten [Nieuwe Maan & Gods Feesten] zijn 
goed.  

43 En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op Uw rechten 
[Nieuwe Maan & Gods Feesten].  

46 Ook zal ik voor koningen spreken van Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten], en mij 
niet schamen.  

48 En ik zal mijn handen opheffen naar Uw geboden, die ik liefheb, en ik zal Uw inzettingen 
[Nieuwe Maan & Gods Feesten] betrachten.  

52 Ik heb gedacht, o HEERE! aan Uw oordelen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] van ouds aan, en heb 
mij getroost.  

54 Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] zijn mij gezangen geweest, ter plaatse mijner 
vreemdelingschappen.  

59 Ik heb mijn wegen bedacht,en heb mijn voeten gekeerd tot Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & 
Gods Feesten].  

62 Te middernacht sta ik op, om U te loven voor de rechten [Nieuwe Maan & Gods Feesten] Uwer 
gerechtigheid.  

64 HEERE! de aarde is vol van Uw goedertierenheid; leer mij Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods 
Feesten].  

68 Gij zijt goed en goeddoende; leer mij Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten].  

71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods 
Feesten] leerde.  

75 Ik weet, HEERE! dat Uw gerichten [Nieuwe Maan &: Gods Feesten] de gerechtigheid zijn, en dat 
Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt.  

79 Laat hen tot mij keren, die U vrezen, en die Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] 
kennen.  
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83 Want ik ben geworden als lederen zak in den rook; [doch] inzettingen [Nieuwe Maan & Gods 
Feesten] heb ik niet vergeten.  

88 Maak mij levend naar goedertierenheid, dan zal ik getuigenis [Nieuwe Maan & Feesten] Uws 
monds onderhouden.  

91 Naar Uw verordeningen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] blijven zij [nog] heden staan, want zij 
allen ziin Uw knechten.  

95 De goddelozen hebben op mij gewacht, om mij te doen vergaan; ik neem acht op Uw 
getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten]. 

99 Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods 
Feesten] mijn betrachting zijn.  

102 Ik ben niet geweken van Uw rechten [Nieuwe Maan &: Gods Feesten], want Gij hebt mij 
geleerd.  

106 Ik heb gezworen, en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten [Nieuwe Maan & 
Gods Feesten] Uwer gerechtigheid.  

108 Laat U toch, o Heere! welgevallen de vrijwillige offerander mijns monds, en leer mij Uw rechten 
[Nieuwe Maan & Gods Feesten].  

111 Ik heb Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] genomen tot een eeuwige erve, want 
zij zijn mijns harten vrolijkheid.  

112 Ik heb mijn hart geneigd, om Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] eeuwiglijk te 
doen, ter einde toe.  

117 Ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn; dan zal ik mij steeds in Uw inzettingen [Nieuwe Maan 
& Gods Feesten] vermaken.  

118 Gij vertreedt al degenen, die van Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] afdwalen, 
want hun bedrog is leugen.  

119 Gij doet alle goddelozen der aarde weg [als] schuim, daarom heb ik Uw getuigenissen 
[Nieuwe Maan & Gods Feesten] lief.  

120 [Het] [haar] mijns vleses is te berge gerezen van verschrikking VOOR U, en ik heb gevreesd 
voor Uw oordelen [Nieuwe Maan & Gods Feesten].  

IK BEN VERSTANDIGER DAN AL MIJN LERAARS, OMDAT UW GETUIGENISSEN MIJN 
BETRACHTING ZIJN (PSALM 119:99). 

124 Doe bij Uw knecht naar Uw goedertierenheid, en leer mij Uw inzettingen [Nieuwe Maan & 
Gods Feesten].  

125 Ik ben Uw knecht, maak mij verstandig, en ik zal Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods 
Feesten] kennen. 

129 Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn 
ziel.  

135 Doe Uw aangezicht lichten over Uw knecht, en leer mij Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods 
Feesten].  

137 Heere! Gij zijt rechtvaardig, en elkeen Uwer oordelen {Nieuwe Maan & Gods Feesten] is recht.  
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138 Gij hebt de gerechtigheid Uwer getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten], en de waarheid 
hogelijk geboden.  

144 De gerechtigheid Uwer getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] is in der eeuwigheid; 
doe ze mij verstaan, zo zal ik leven.  

145 Ik heb van ganser harte geroepen: verhoor mij, o HEERE! ik zal Uw inzettingen [Nieuwe Maan 
& Gods Feesten] bewaren.  

146 Ik heb U aangeroepen, verlos mij, en ik zal Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten] 
onderhouden.  

152 Van ouds heb ik geweten van Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten], dat Gij ze in 
eeuwigheid geqrond hebt.  

155 Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen [Nieuwe Maan & Gods 
Feesten] niet.  

156 HEERE! Uw barmhartigheden zijn vele; maak mij levend naar Uw rechten [Nieuwe Maan & 
Gods Feesten].  

157 Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn vele, [maar] van Uw getuigenissen [Nieuwe Maan 
& Gods Feesten] wijk ik niet. 

164 Ik loof U zeven maal des daags, over de rechten [Nieuwe Maan & Gods Feesten] Uwer 
gerechtigheid.  

167 Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten], en ik heb ze zeer lief.  

168 Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen [Nieuwe Maan & Gods Feesten], want al mijn 
wegen zijn voor U.  

171 Mijn lippen zullen [Uw] lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen [Nieuwe Maan 
& Gods Feesten] zult geleerd hebben.  

175 Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven, en laat Uw rechten [Nieuwe Maan & Gods Feesten] mij 
helpen. 

JESAJA 66:10-24 

10 verblijdt u met Jeruzalem, en verheugt u over haar, al haar liefhebbers! Weest vrolijk over haar 
met vreugde, gij allen, die over haar zijt treurig geweest! [kort voor het komende Vrederijk]  

11 Opdat gij moogt zuigen, en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen; opdat gij 
moogt uitzuigen, en u verlusten met den glans harer heerlijkheid.  

12 Want alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal den vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de 
heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek; dan zult gijlieden zuigen; gij zult op de zijden 
gedragen worden, en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. [In het 7e Millennium, in 
het Vrederijk]  

13 Als één, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. 
[na de Wederkomst] 

14 En gij zult [het] zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere 
gras; dan zal de hand des HEEREN bekend worden aan Zijn knechten, en Hij zal zijn vijanden gram 
worden.  
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15 Want ziet, de HEERE zal met vuur komen [Satan's Gramschap en de Zeven Laatste Plagen - 
pal vóór de Wederkomst], en zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn 
hiertoe te wenden, en Zijn schelding met vuurvlammen.  

16 Want met vuur, en met zijn zwaard [zie eindtijdplagen in Openbaring vóór de Wederkomst] zal 
de HEERE in het recht treden met alle vlees [met de gehele mensheid]; en de verslagenen des 
HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn.  

17 DIE ZICHZELVEN HEILIGEN, EN ZICHZELVEN REINIGEN IN DE HOVEN, ACHTER ÉÉN IN 
HET MIDDEN [DERZELVE], DIE ZWIJNENVLEES ETEN, EN VERFOEISEL, EN MUIZEN [eters 
van onrein vlees (Leviticus 11)]; TE ZAMEN ZULLEN ZIJ [die eters van onrein vlees] 
VERTEERD WORDEN, SPREEKT DE HEERE. [niet een idee van een mens, nee, zo spreekt de 
HEERE]  

18 Hun werken en hun gedachten! [van de hierboven vermelde categorieën mensen] Het 
komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen [betreft dus duidelijk de eindtijd - pal voor 
de Wederkomst], en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien. [in de eindtijdplagen 
en Christus zelf bij de Wederkomst]  

19 En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de 
heidenen [naar] Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, [naar] Tubal en Javan, tot de ver gelegen 
eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn 
heerlijkheid onder de heidenen verkondigen.  

20 En zij zullen al uw broeders [overblijfsel van Israël, zowel Juda als Israël, het Tien 
Stammenrijk] uit alle heidenen den HEERE [ten] spijsoffer brengen, op paarden, en op wagenen, 
en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe [naar God's 
Koninkrijk toe], [naar] Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israels het spijsoffer in 
een rein vat brengen ten huize des HEEREN.  

21 En ook zal Ik uit dezelve enigen tot priesters [en] tot Levieten nemen, zegt de HEERE. 
[herinstelling van het priesterschap voor de nieuwe tempel -beschreven door Ezechiël]  

22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht 
zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal [ook] ulieder zaad en ulieder naam staan.  

23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere [invoering van mondiale 
viering der Nieuwe Maan], en van den enen sabbat tot den anderen [invoering van mondiale 
viering der Sabbat], alle vlees [de gehele mensheid] komen zal om aan te bidden voor Mijn 
aangezicht, zegt de HEERE.  

24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij 
overtreden hebben [door Gods Woord te minachten]; want hun worm zal niet sterven, en hun 
vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees [alle overgebleven fysieke mensen, 
waarmee het Millennium begonnen gaat worden] een afgrijzing wezen.  
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Toen … 

Thans … 

en in de Toekomst! 

De Nieuwe Maan door de eeuwen heen … 

Toen God hemel, zee en aarde geschapen had, rustte Hij op de zevende dag, die volgens Joodse 
traditie, tevens Rosh HaShanah, een Nieuwe Maan was. In het verhaal van Noach (Gen 8) komt de 
Nieuwe Maan tweemaal voor en ten tijde van de Exodus (Ex 12) moest de Nieuwe Maan nauwkeurig 
geobserveerd worden om zowel de 10e Abib als de 14e Abib te kunnen bepalen.  

Na de Tien Geboden op Pinksteren bij de berg Horeb, kregen zowel de sabbat, als de Nieuwe Maan, 
een vaste plaats in de ceremoniën (Nu 28-29) van de offerdienst van de Tabernakel, alhoewel 
beiden reeds lang voor die ceremoniële wetgeving bestonden.  

In Numeri 10:10 werd de Nieuwe Maan tot vreugdedag in Israël, waarop de twee zilveren 
trompetten geblazen dienden te worden. Deze verordening, deze inzetting werd voorts bevestigd in 
Psalm 81 (vers 3-5). 

Ten tijde van Amos werd de Nieuwe Maan zelfs als rustdag gevierd. God had daar niet zo zeer 
kritiek op, danwel op de houding der Israëlieten, die tijdens de sabbat en de Nieuwe Maan stonden 
te popelen om hun oneerlijke praktijken te hervatten.  

Thans - en onder thans wordt hier de gehele periode van Gods volk, de gemeente Gods, tussen 
eerste en tweede komst, verstaan - thans is er nog steeds zin en ruimte voor de Nieuwe Maan.  

In de eerste plaats bepaalt de Nieuwe Maan de christen bij Gods Kalender, zodat hij beter kan 
overzien wanneer Gods Feesten (Pascha, Pinksteren en Loofhuttenfeest) zijn.  

Gods Kerk vierde reeds de Nieuwe Maan ten tijde van de apostelen (Col 2:16) - in die tijd was de 
Romeinse kalender al meer dan 100 jaar een zonnekalender in plaats van de oorspronkelijke zon-
maan kalender. Ook in de Middeleeuwen waren er christenen die zowel sabbat als Nieuwe Maan 
vierden en gedachten. Nu in de eindtijd is er een periode van herstel aangebroken, vóór de 
Wederkomst. Dit uit zich niet alleen doordat steeds meer christenen sabbat gaan vieren en steeds 
meer Joden, Jezus (Yeshua) als hun Messias gaan (h)erkennen, maar ook doordat steeds meer 
sabbatvierders de Nieuwe Maan gaan gedenken.  

Colossenzen 2:16 schaft niets af, maar bevestigt de sabbat, de feestdagen de Nieuwe Maan van het 
OT.  

In de toekomst zal de Nieuwe Maan gevierd worden als een rustdag. YHWH is de Eerste en de 
Laatste (Jes.44:6; 48:12) in het Oude Testament. Christus is de Eerste en Laatste van het Nieuwe 
Testament (Opb.1:17; 22:13). Jezus Christus is het vleesgeworden Woord van God, de YHWH, de 
Here, van het Oude Testament. YHWH stelde sabbat en Nieuwe Maan in ten tijde van het Oude 
Testament en het Nieuwe Testament bevestigt zowel het één als het ander (Col.2:16).  

De Nieuwe Maan is de eerste dag van Gods maand en de sabbat is de laatste dag van Gods week. 
Geen wonder dat de Messias, de Here Jezus, de Koning der koningen en Here der heren, Hij Die de 
Eerste en de Laatste is, zich ten tijde van het 1000- jarig vrederijk Gods, zal laten aanbidden door 
de gehele mensheid van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan en van sabbat tot sabbat (Jes.66:23; 
Ez.46:1,3). 

De Nieuwe Maan en de sabbat zullen dan als rustdag gevierd worden. Tijdens het Millennium zullen 
er 1000 Pascha's, en Pinksterdagen, 7000 Loofhuttenfeestdagen en dagen van Ongezuurde Broden 
en zo'n 12.368 Nieuwemaansdagen, zijn.  


