
  



  



  

Midden in de winternacht, 
ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen 

Vrede was er overal, 
wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, 
en zij speelden samen. 

Ondanks winter, sneeuw en ijs,
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen. 



  

NBG

"En toen Hij twaalf jaar was geworden en 
zij, zoals dit bij het feest (=Pesach) 
gebruikelijk was, optrokken..."

NBG

"En toen Hij twaalf jaar was geworden en 
zij, zoals dit bij het feest (=Pesach) 
gebruikelijk was, optrokken..."



  

toen hij twaalf werd...



  

Nederlands:

"En toen hij twaalf jaren WERDWERD, trokken 
zij op naar Jeruzalem..."



  



  

1 En de HERE zeide tot Mozes en 
tot Aäron in het land Egypte: 
2 Deze maand (= aviv > lente) zal u 
het begin der maanden zijn; zij zal 
u de eerste der maanden van het 
jaar zijn. 

Exodus 12
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september = 7-de

oktober       = 8-ste

november   = 9-de

december    = 10-de

januari = 11-de

februari = 12-de

maart = 1-ste



  

3 Spreekt tot de gehele 
vergadering van Israël als volgt: 
op de op de tiendetiende van deze maand van deze maand zal 
ieder voor zich een stuk kleinvee 
nemen, familiesgewijs, een stuk 
kleinvee per gezinper gezin (...)

Exodus 12



  

5 Een gaafgaaf, mannelijkmannelijk, éénjarig 
stuk kleinvee moet gij nemen; gij 
kunt dit nemen van de schapen of 
van de geiten. 

Exodus 12



  

6 En gij zult het bewarenbewaren tot de tot de 
VEERTIENDE dagVEERTIENDE dag van deze maand; 
dan zal de gehele vergadering der 
gemeente van Israël het slachten 
in de avondschemering.

Exodus 12



  

7 Vervolgens zal men van het bloed 
nemen en dit strijken aan de beide 
deurposten en de bovendorpel... 

Exodus 12



  

13 En het bloed zal u dienen als een 
teken aan de huizen, waar gij zijt, 
en wanneer Ik het bloed zie, dan 
ga Ik u voorbij. 

Exodus 12



  



  

11 U is HEDEN de Heiland (=Redder) 
geboren, namelijk Christus, de 
Here, in de stad van David.
12 En dit zij u het TEKEN: Gij zult 
een kind vinden (1) in doeken 
gewikkeld en (2) liggende in een 
KRIBBE.

Lucas 2



  

"in doeken gewikkeld"

=> Jezus' graf 

"liggende in een kribbe"

=> het lam dat op de 10-de aviv in huis
      werd genomen



  



  

19 Het volk nu is uit de Jordaan 
opgeklommen op de tiende der op de tiende der 
eerste maandeerste maand en zij legerden zich 
te Gilgal, aan de oostelijke grens 
van Jericho.

Jozua 4



  



  

12 De volgende dag (= 10 aviv), 
toen de grote menigte, die voor 
het feest gekomen was, hoorde, 
dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
13 namen zij palmtakken, gingen 
uit Hem tegemoet, en riepen: 
Hosanna, gezegend Hij, die komt 
in de naam des Heren! en: De 
koning van Israel!

Johannes 12



  



  

21 En toen acht dagen vervuld 
waren, van zijn besnijdenis, 
ontving Hij ook de naam Jezus, die 
door de engel genoemd was, eer 
Hij in de moederschoot was 
ontvangen.

Lucas 2



  

de datum waarop 
Jezus stierf 
(= Pascha)

10 aviv - 1-ste dag

11 aviv - 2-de  dag

12 aviv - 3-de dag

13 aviv - 4-de dag

14 aviv - 5-de dag

15 aviv - 6-de dag

16 aviv - 7-de dag

17 aviv - 8-ste dag

de datum waarop 
Jezus opstond!



  

1. op de achtste dag

= na de zevende dag
> "daags na de sabbat" 



  

2. 'mannelijkheid' embleem van opstanding

hebr. (zachar)> gedenken, monument

 Gr. (airo) > omhoog komen



  

3. besnijdenis symboliseert  vruchtbaarheid

* symbool van de belofte dat door het 
zaad (!) van Abraham alle geslachten 
der aarde gezegend zouden worden



  

3. besnijdenis symboliseert  vruchtbaarheid

* symbool van de belofte dat door het 
zaad van Abraham alle geslachten der 
aarde gezegend zouden worden

* wegnemem voorhuid =
de vrucht van de eik wordt zichtbaar



  

3. besnijdenis symboliseert  vruchtbaarheid

* symbool van de belofte dat door het 
zaad van Abraham alle geslachten der 
aarde gezegend zouden worden

* wegnemem voorhuid =
de vrucht van de eik wordt zichtbaar

* eik = eed (Hebr. alah)



  

”En Abram trok het land door tot de plek bij 
Sichem, tot de eik More...” 
Genesis 12:6

“Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging 
wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron...” 
Genesis 13:18

“… Gilgal bij de eiken van More”
Deuteronomium 11:30

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ct.gov/dss/lib/dss/images/charter-oak-2.jpg&imgrefurl=http://www.ct.gov/dss/cwp/view.asp%3FA%3D2345%26Q%3D382326&h=1200&w=1606&sz=406&hl=nl&start=23&sig2=f8XyAYzVm8EcwYYg8ayt8Q&um=1&tbnid=kTS9giSguI-xmM:&tbnh=112&tbnw=150&ei=d1J2R8WnBYje0gSMlIRE&prev=/images%3Fq%3Doak%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DGFRD,GFRD:2006-51,GFRD:en%26sa%3DN


  

“Toen Debora, de voedster van Rebekka, 
gestorven was, werd zij begraven beneden 
Betel, onder een eik…” 
Genesis 35:8

”En Jozua schreef deze woorden in het 
wetboek Gods; en hij nam een groten steen, 
en hij richtte dien daar op onder den eik, die 
bij het heiligdom des HEEREN was.” 
Jozua 24:26 (SV)



  

21 En toen acht dagen vervuld 
waren, van zijn besnijdenis, 
ontving Hij ook de naam Jezus, die 
door de engel genoemd was, eer 
Hij in de moederschoot was 
ontvangen.

Lucas 2

Jezus = de HERE is REDDER



  

10 aviv - 

lam wordt in huis 
genomen

Israël arriveert in 
het beloofde land

Jezus wordt 
geboren

optocht naar 
Jeruzalem

17 aviv - 

Jezus wordt 
besneden

opstanding van 
Jezus

.... de ark van 
Noach vindt vaste 
grond
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