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4 hoogtijden eerste helft van het jaar
> eerste komst van Christus

3 hoogtijden tweede helft van het jaar 
   (= zevende maand)

> tweede komst van Christus

•  rosj Hasjana (bazuingeschal)

•  jom kippoer ('verzoendag')

•  soekot (loofhutten)
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de eerste 8 verzen:

op de 14-de Aviv:
Pascha slachten

op de 15-de Aviv
begin feest ongezuurde broden

http://www.bible-history.com/art/images/passover.jpg
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9 En de HERE sprak tot Mozes: 
10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: 
Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en 
de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de 
eerstelingsgarve van uw oogst naar de 
priester brengen...

= de gersteoogst

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.historyforkids.org/learn/food/pictures/barley.jpg&imgrefurl=http://www.historyforkids.org/learn/food/barley.htm&h=247&w=200&sz=17&hl=nl&start=4&sig2=AzM8iQeqh2IUZeMrXrjNJg&um=1&tbnid=bwxFTlN2G9ph7M:&tbnh=110&tbnw=89&ei=DURXRqewN5PW0gTSkaXoBg&prev=/images%3Fq%3Dbarley%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3DGFRD,GFRD:2006-51,GFRD:en%26sa%3DN
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11 en hij zal de garve voor het aangezicht des 
HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; 
DAAGS NA DE SABBAT zal de priester die 
bewegen.
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1. Laat na de sabbat, tegen het aanbreken 
van de eerste dag der week, ging Maria van 
Magdala en de andere Maria het graf bezien.

Matteüs 28

Lett. "de SABBATTEN"
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donderdag

14 Aviv

Pascha
geslacht

Jezus 
gekruisigd

vrijdag

15 Aviv

begin feest
jaarsabbat

1-ste dag 
graf

zaterdag

16 Aviv

week
sabbat

2-de dag 
graf

zondag

17 Aviv

eerstelings
-garve

3-de dag
graf 

1-ste nacht 
graf

2-de nacht
graf

3-de nacht 
graf

twee sabbatten
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12 Gij zult op de dag waarop gij de garve 
beweegt, een gaaf eenjarig schaap de HERE 
ten brandoffer bereiden, 13 met als 
bijbehorend spijsoffer twee tienden fijn 
meel, met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot 
een liefelijke reuk voor de HERE, en als 
bijbehorend plengoffer een vierde hin wijn. 

* lett. opstijg-offer

* olie > onvergankelijk leven

* wijn > vreugde
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15 DAN zult gij TELLEN van de dag na de 
sabbat, van de dag waarop gij de garve van 
het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle 
weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de 
zevende sabbat zult gij TELLEN, VIJFTIG 
dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de 
HERE brengen

lett. "volkomen sabbatten"

Hebr. omer
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1. En zeer vroeg op de eerste dag der week 
gingen zij naar het graf, toen de zon opging.

Markus 16

lett. (dag) één van de sabbatten

de dag van de EERSTELINGSgarve!
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20. Maar NU, Christus is opgewekt uit de 

doden, ALS EERSTELING van hen, die 

ontslapen zijn.

(...)
22. Want evenals in Adam ALLEN sterven, 

zo zullen ook in Christus ALLEN levend 

gemaakt worden.

23. Maar ieder in zijn eigen rangorde: 

CHRISTUS ALS EERSTELING... 



 13

de vijftigste dag
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21 Op deze zelfde 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.

1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren 

allen tezamen bijeen.

Handelingen 2
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22 Wanneer gij de oogst van uw land 
binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld 
bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van 
uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; 
dat zult gij voor de arme en de vreemdeling 
laten liggen: Ik ben de HERE, uw God. 
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De God nu der hope VERVULLE u met louter 
vreugde en vrede in uw geloof, om 
overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht 
des Heilige Geestes.

Romeinen 15:13
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