
BESNIJDENIS op de 8e DAG 

Wie 8 dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat 

mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in uw huis 

geboren is, als wie … voor geld is gekocht … 14 En de 

onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn 

voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid 

worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond 

verbroken (Gen 17:12-14). 

 Gen 21:4  En Abraham besneed zijn zoon Isaak, 

toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had.   

 Lev 12:3  En op de 8e dag zal het vlees van zijn 

voorhuid besneden worden. 

 Lk 1:59  En het geschiedde, toen de 8e dag was 

aangebroken, dat zij kwamen om het kind te 

besnijden, en zij wilden het naar de naam van zijn vader 

Zacharias noemen. 

 Lk 2:21  En toen 8 dagen vervuld waren, zodat 

zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam 

Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de 

moederschoot was ontvangen. 

 Hand 7:8  En Hij gaf hem het Verbond der 

Besnijdenis; en aldus verwekte hij Isaak en besneed 

hem op de 8e dag … 

 

HEERLIJKHEID des HEREN op de 8e DAG (Lev 8-9) 

Op de 8e  dag riep Mozes Aäron … 22  Toen hief Aäron 

zijn handen op over het volk en zegende het … 23 Mozes 

nu en Aäron gingen in de Tent der Samenkomst, en 

toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk, en de 

heerlijkheid des HEREN verscheen aan het gehele 

volk. 24 En er ging vuur uit van de HERE en dit 

verteerde op het altaar het brandoffer en de 

vetstukken; toen het volk dat zag, juichten allen en 

wierpen zich op hun aangezicht (Lev 9:1, 22-24).  

 

HEILIGE SAMENKOMST op Achtste Dag (22 Tisjri) 

 Lev 23:36  7 dagen zult gij de HERE een 

vuuroffer brengen; op de 8e  dag zult gij een Heilige 

Samenkomst hebben … het is een Feest, generlei 

slaafse arbeid zult gij verrichten … 

 Lev 23:39  Doch op de 15e dag van de 7e maand, 

wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 

dagen het Feest des HEREN vieren; op de 1e Dag [15 

Tisjri] zal er Rust [Sabbaton] zijn en op de 8e Dag [22 

Tisjri] zal er Rust [Sabbaton] zijn. 

Num 29:35 Op de 8e Dag [22 Tisjri] zult gij 

een Feestelijke Vergadering hebben, gij zult generlei 

slaafse arbeid verrichten.   

 1 Kon 8:66  Op de 8e Dag [22 Tisjri] liet hij 

[Salomo] het volk gaan, en zij zegenden de koning, en 

gingen naar hun tenten, verheugd en welgemoed wegens 

al het goede dat de HERE aan zijn knecht David en aan 

zijn volk Israël. 

 Toen vierde Salomo gedurende 7 dagen het Feest 

en geheel Israël met hem … En op de 8e  Dag [22 

Tisjri] hielden zij een Feestelijke Vergadering, want 

de inwijding van het altaar hadden zij 7 dagen lang 

gevierd; het Feest duurde zeven dagen. Op de 23e dag 

van de 7e maand liet hij [Salomo] het volk naar hun tenten 

gaan, verheugd en welgemoed wegens het goede dat de 

HERE aan David, aan Salomo en aan zijn volk Israël 

gedaan had (2Kron 7:8-10). 

 Neh 8:18  Uit het boek der Wet Gods las men 

elke dag voor, van de 1e tot de laatste dag; zij vierden 7 

dagen feest, en op de 8e Dag [22 Tisjri] was er een 

Feestelijke Vergadering, volgens het voorschrift.    

 

OP DE 8e DAG NAAR GOD 

 Evenzo zult gij doen met uw [eerstgeboren] … vee: 

7 dagen zullen zij bij de moeder blijven, op de 8e dag 

zult gij ze Mij geven (Ex 22:30). 

 Lev 22:27  Wanneer een rund of schaap of geit 

geboren wordt, dan zal dat 7 dagen bij zijn moeder 

blijven, maar van de 8e  dag af en daarna zal het als 

een gave de HERE ten vuuroffer welgevallig zijn. 

 

 

7 DAGEN REINIGING – VERZOEND 8e DAG 

 [DE MELAATSE] Lev 14:10  En op de 8e dag zal 

hij twee gave schapen nemen, en een eenjarige gave ooi en 

drie tienden efa fijn meel als spijsoffer, aangemaakt met 

olie, en een log olie … Lev 14:23  Hij zal ze tot zijn 

reiniging op de 8e  dag tot de priester brengen, bij de 

ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht 

des HEREN.   

 [DE VLOEIENDE] Lev 15:14  Op de 8e dag zal hij 

twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen en voor 

het aangezicht des HEREN komen bij de ingang van de 

tent der samenkomst en ze de priester geven … 15:29  Op 

de 8e dag zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven 

nemen en ze tot de priester brengen naar de ingang van 

de tent der samenkomst.  

 [NAZIREEER] Num 6:10  op de 8e dag zal hij 

twee tortelduiven of twee jonge duiven naar de priester 

aan de ingang van de tent der samenkomst brengen. 

 

REINIGING TEMPEL 2 x 8 DAGEN (Hizkia) 

Op de 1e dag der 1e maand begonnen zij met de heiliging; 

op de 8e dag der maand kwamen zij toe aan de voorhal 

des HEREN en heiligden het huis des HEREN in 8 dagen; 

op de 16e der 1e maand waren zij gereed (2Kr 29:17). 

 

GODS BEHAGEN vanaf de 8e DAG (Vrederijk) 

Zeven dagen zal men over het altaar [1] verzoening doen 

en het [2] reinigen en [3] wijden. En wanneer men die 

dagen voleindigd heeft, dan zullen de priesters op de 8e 

dag en daarna, op het altaar uw … offers … bereiden, en 

Ik zal een behagen in u hebben, luidt het woord van de 

Here Here (Eze 43:26-27). 

 

8e DAG - 8e FEEST – 8e MILLENNIUM – EEUWIG 

Nieuwe Jeruzalem/Gouden Stad (Opb 21-22). 
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