Is het mogelijk om alleen met Het Schrift,het bewijs te brengen,wanneer de
Sabbatsdag is ?
Judas 1:3-5
3 Geliefden,toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke
zaligheid,werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat
eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.
4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen ,die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven
zijn,goddelozen,die de genade van YHWH veranderen in losbandigheid,en die de enige
Heerser,YHWH en onze Heere Yahushah HaMashiach ,verloochenen!
5 Maar ik wil u eraan herinneren-u weet dit eens en voorgoed-dat YHWH,nadat Hij het volk uit het
land Egypte verlost had,vervolgens hen die niet geloofden,te gronde heeft gericht!.
Maleachi 4:1, 4-6
1 "Want zie ,de dag die komt,brandend als een oven.Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die
goddeloosheid doen,stoppels worden.En de dag die komt,zal ze in vlam zetten,zegt de HEERE
der legermachten,Die van hen wortel noch tak zal overlaten.
4 Denk aan de wet van Mozes,Mijn dienaar,die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël aan
de verordeningen en de bepalingen.
5 Zie,Ik zend tot u de profeet Elia,vóórdat de dag van YHWH komt,die grote en ontzagwekkende
dag.
6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,en het hart van de kinderen tot hun
vaders,opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan !
Vandaag zijn onze harten als die van onze vaders...die de doctrine waarheden predikten…
Wie leest nog wat er daadwerkelijk staat...Wie geeft er les als zodanig..Wie laat het nog
leiden door de Heilige Geest?!Wie leest er nog zelf Zijn Woord..in plaats van alleen het
aanhoren van de spreker en niets zelf te onderzoeken….

2 Korinthe 3:14-16
14 Maar hun gedachten werden verhard,want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen
van het Oude Testament,zonder te worden weggenomen.Die bedekking wordt tenietgedaan in
Yahushuah.

15 Ja,tot op heden ligt er,wanneer Mozes gelezen wordt,een bedekking op hun hart.
16 Maar wanneer het zich tot YHWH bekeert!!!,wordt de bedekking weggenomen!!
De bedekking is echter nog niet helemaal weg..die wordt pas weggenomen aan het
einde der tijden...

Jesaja 25:7
En Hij zal op deze berg verslinden,de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd
is,en de bedekking van alle naties bedekt zijn.
Wat is deze bedekking ? In Het Schrift is dit een hoofdbedekking welke het inzicht
veranderd van diegene die het draagt !!De één zie het op de ene manier..en de
ander op de andere…
Dit schrijven focust op de Sabbath dag. Menigen leren dat de Wet is afgedaan..en
we nu onder Genade zijn.Het is wel waar dat we onder Genade zijn,maar dit is
alleen als we Zijn Wetten niet verbreken !!

1 Joh 3:4
Ieder die de zonde doet,doet ook de wetteloosheid;want de zonde is de wetteloosheid
Maar Yahushah heeft toch de wet teniet gedaan?
Mattheüs 5:17-18
"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaﬀen;Ik ben niet
gekomen om die af te schaﬀen ,maar deze volledig te prediken!! (G4137)
Yahushah kwam niet om de Wet af te schaﬀen..de Wet zal gehandhaafd blijven tot
hemel en aarde voorbij zijn gegaan...volgens mij is dit nog niet gebeurd !! Alles moet
vervuld zijn !!
Als er geen wet is , kan er ook geen zonde zijn...bijvoorbeeld...als er nergens
verkeersborden staan , en je rijd te hard of je verleend geen voorrang , of je rijd
iemand morsdood...je kan geen bekeuring krijgen voor een verkeers-overtreding.. !!
Dus de Wet is er,om zonde aan te wijzen,en vanwege deze Wet,wordt je op de zonde
berechtigd !!
Als je weet wat je fout hebt gedaan,is er de mogelijkheid je te bekeren en ben je
onder de Genade van YHWH...Als je Zijn Wetten weet..en je breekt met die Wet,dan
ben je een overtreder van de Wet,dus ben je weer onder die Wet !
Romeinen 4:15-16
15 De Wet brengt immers toorn teweeg,want waar geen Wet is,is ook geen overtreding.
16 Daarom is het uit het geloof,opdat het zou zijn naar genade,met als doel dat de belofte
zeker zou zijn voor het hele nageslacht,niet voor dat wat uit de wet alleen is,maar ook voor
dat wat uit het geloof van Abraham is,die een vader is van ons allen...
Het is de Wet die naar de zonde verwijst..Als je Zijn Wetten niet breekt,ben je onder
Zijn Genade !!

De dag van de Sabbath !!
Deuteronomium 5
12 ‘Neem de Sabbath dag in acht om die te heiligen,zoals YHWH u geboden
heeft.
13 Zes dagen zal u arbeiden en al uw werk doen,
14 maar de zevende dag is de Sabbath van YHWH EloHaykem.Dan zult u geen enkel
werk doen,u,noch uw zoon,noch uw dochter,noch uw slaaf,noch uw slavin,noch uw
rund,noch uw ezel,noch enig vee van u,noch uw vreemdeling,die binnen uw poorten
is,opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u.
15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat
YHWH EloHaykem,u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm !
Daarom heeft YHWH EloHaykem,u geboden de dag van de Sabbath te houden !
Heeft u zich ooit afgevraagd of de Sabbath klopt op onze huidige,
gregoriaanse,kalender?..ooit strijd gehad om de zaterdag of de zondag ?
Ooit afgevraagd waarom zaterdag of zondag..of überhaupt wat voor dag ook..niet in
Het Schrift vermeld staat ?
Zou YHWH ons een gebod brengen aangaande de Sabbath en ons niet leren hoe
ons hieraan te houden en ons leren,wanneer de dag begint en eindigt?
Het Schrift verteld ons dat satan op de berg van ontmoeting(H3259,seizoen,of
benoemde ,afgesproken tijd) zal zitten
Jesaja 14:1214
12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, O Lucifer,morgenster,zoon van de dageraad!
U ligt geveld op de aarde,overwinnaar over de heidenvolken!,
13 En ú zei in uw hart:Ik zal opstijgen naar de hemel;tot boven YHWH,s sterren zal
ik mijn troon verhe en,ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting(H3259,zie
hierboven)!! aan de noordzijde.
14 Ik zal opstijgen boven de wolkhoogten,ik zal mij gelijkstellen met de
AlIerhoogste
Maar..,wat is die benoemde,afgesproken tijd?
In de oorspronkelijke taal is dit mow’ed

Leviticus 23 laat ons een hele lijst zien van Zijn afgesproken
tijden,seizoenen,feesten (mow’eds).Leviticus 23:2 laat ook zien dat deze Zijn
afgesproken tijden/seizoenen of feesten..,een Heilige Samenkomst is !!Leviticus
23:3 welke de eerste is ;
Leviticus 23:2-3
2 "Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen:De feestdagen (mow'ed) van YHWH,die u moet
uitroepen zijn Heilige samenkomsten.,Dit zijn Mijn feestdagen (mow'ed).
3 Zes dagen mag er werk verricht worden,maar op de zevende dag is het Sabbath,een dag van
volledige rust, een Heilige Samenkomst;Geen enkel werk mag u doen.Het is in al uw
woongebieden een Sabbath voor YHWH !!
Dus nu weten we dat een heilige samenkomst een afgesproken tijd is,een feest,een seizoen
Aangaande de afgesproken tijden van YHWH, Welke je moet beschouwen als Heilige
samenkomsten, Ook deze zijn mijn afgesproken tijden!.

Maar hoe bepalen we deze afgesproken tijden,tekenen ,zijn Feesten en Seizoenen ?
Genesis 1:14
En YHWH zei, Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en
de nacht;en laten zij zijn tot Aanduiding van vaste tijden,tekenen en feesten!(mow'ed), en van
dagen en jaren !!
Psalm 104:19
Hij heeft de maan gemaakt voor vaste tijden (mow'ed). De zon weet wanneer hij ondergaat.
We weten dat een heilige samenkomst een afgesproken/vaste tijd is.
We weten dat deze afgesproken/vaste tijden beheerst worden door de maan !!

Moeten we echter het ene idee op het andere bouwen?
Jesaja 28:9-10
9 “Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen?
Wie net van de moedermelk af zijn,wie net van de borst zijn afgehaald?
Want het is gebod op gebod.gebod op gebod,
regel op regel,regel op regel,hier een beetje,daar een beetje

Dat de sabbath-dag beheerst wordt door de cyclus van de maan,kan nieuw klinken in de
oren van sommigen...De vraag die je eigenlijk zou moeten stellen..wordt dit door Het Woord
bevestigd?
Jazeker !! Laten we eens kijken wat we hierover kunnen vinden in Het Woord !!

Getuigen van de ware sabbathdagen in Het Woord !!
De eerste getuige;
De Israëlieten stonden op het punt om uit Egypte te gaan en YHWH vertelde Moses.

Exodus 12:2
“Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn.Hij zal voor u de eerste zijn van de
maanden van het jaar”.
Op de 14e avond van de maand zouden ze een Pecach-lam doden
Exodus 12:6
6 U moet het[Pecach-lam] in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand,en heel de
verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.
Op die avond kwam de engel des doods over Egypte en de eerstgeborene van iedere
familie,die zijn deur-ingang niet met het bloed van het lam had ingesmeerd,werd gedood !
Dit reﬂecteert de kruisiging van Yahushah,waar Hij als eerstgeborene werd geoﬀerd...Het
bloed van de lammeren was niet meer nodig..omdat Hij als onbevlekt lam werd geoﬀerd
voor de wereld..
Exodus 12:12
12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land
Egypte treﬀen,van de mensen tot het vee.En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren
straf-gerichten voltrekken,Ik, YHWH.
Israël was bevrijd van Egypte op de 15e dag van de eerste maand(Abib)in de nacht
Numeri 33
3 Zij braken op van Rameses;in de 1e maand,op de 15e dag,de dag na het Pecach,vertrokken de
Israëlieten door een opgeheven hand,voor de ogen van alle Egyptenaren.
Deuteronomy 16
1 …..Neem de maand Abib in acht en houd het Pecach voor YHWH Elohaykem ,want in de
maand Abib heeft YHWH Elohaykem,u in de nacht uit Egypte geleid.
Maar...waarom gingen ze in de nacht Egypte uit?

De 15e was de Sabbath,zoals beschreven in Deuteronomium 5:12-5,waar de 10 geboden
zijn beschreven.
Hieruit blijkt dan ook,dat ze na het Sabbath-gebod uit Egypte vertrokken zijn !
Deuteronomium 5:15
15 Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat YHWH
Elohaykem u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm.Daarom heeft YHWH
Elohaykem u geboden de dag van de Sabbath in ere te houden!!.
Leviticus 23:6-7 Welke leert over het Feest van ongezuurde broden voor YHWH,deze valt op
de 15e,dus ook een Sabbath dag !!! ….
Leviticus 23:6-7
6 En op de 15e dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor YHWH: Zeven
dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.
7 Op de eerste dag moet u een Heilige Samenkomst hebben:Geen enkel dienstwerk mag u doen.
En wat is de eerste Heilige Samenkomst in Leviticus 23 ??
Leviticus 23
3 Zes dagen mag er werk verricht worden,maar op de zevende dag is het Sabbath, een dag van
rust, een heilige samenkomst; Geen enkel werk mag u doen.Het is in al uw woongebieden een
Sabbath van YHWH .
De Sabbatten vallen op de 8ste,15e,22e en de 29e dag in de maand dat ze Egypte
uittrokken.De dagen van deze maand waren alsvolgt:
Deze dagen zetten we in de kalender hieronder ,Het Feest van de ongezuurde broden !!

De Sabbatten vallen op de 8ste,15e,22e en de 29e dag in de maand dat ze Egypte
uittrokken.De dagen van deze maand waren alsvolgt:

De Tweede Getuige !
De Israëlieten klaagden dat ze honger hadden op de 15e dag van de 2e maand...
Exodus 16
1 “Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin,die
tussen Elim en Sinaï ligt.Dat was op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land
Egypte waren getrokken.
Exodus 16
13 En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp
overdekten en in de ochtend was er een laag dauw rond het kamp.
14 Toen de laag dauw opgetrokken was,zie,over de woestijn lag iets ﬁjns,iets vlokkigs,ﬁjn als de
rijp op de aarde.
Op de 15e dag in de avond kwamen de kwartels.
In de ochtend ,de 16e kwam het manna...Waarom zou YHWH dit in de avond doen ?: ..Omdat
dan de Sabbath voorbij is…
Exodus 16
15 Toen de Israëlieten dat zagen,zeiden zij tegen elkaar:Wat is dat?Want zij wisten niet wat het
was.Mozes zei tegen hen:Dit is het brood dat YHWH u te eten gegeven heeft.
Exodus 16
22 Op de 6e dag ,gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden,twee omers
voor één persoon.Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen.

23 Hij zei toen tegen hen:Dat is het wat YHWH gesproken heeft. Morgen is het de rustdag,de
heilige Sabbath voor YHWH...
Zes dagen neemt ons mee van de 16e tot het eind van de 21e..De 21e dag verzamelden ze
2 keer zoveel Manna

De volgende dag, de 22e was het Sabbath…
De dagen kunnen we dan ook weer als volgt invullen;

Overigens moeten we er ons van bewust zijn,dat de Sabbatten al 2 maanden op dezelfde
dagen vielen ...Dit is onmogelijk op een kalender die de 7 dagen herhaald..behalve als de
eerste maand februari zou zijn…
Het probleem is dan echter,dat februari en schrikkeljaren 4000 jaar geleden niet bestonden.
Bovendien is pasen nooit in februari...

De Derde Getuige !
Mozes onthult dat de 15e van de derde maand óók een Sabbath is !!
Exodus 19
1 In de derde maand,op dezelfde dag,dat de Israëlieten uit het land Egypte waren
vertrokken,kwamen zij in de woestijn Sinaï.
Wat is diezelfde dag ?,dezelfde dag dat zij uit Egypte vertrokken !!!
Numeri 33:3, 5-6
3 Zij braken op van Rameses in de eerste maand, op de vijftiende dag van de eerste maand,de
dag na het Pecach,vertrokken de Israëlieten door een opgeheven hand,voor de ogen van alle
Egyptenaren.
Maar Rameses is nog steeds een gedeelte van Egypte !!Dus waar verbleven ze op de 15e
dag?
5 De Israëlieten braken op van Rameses en sloegen hun kamp op in Sukkoth.
6 Zij braken op van Sukkoth en sloegen hun kamp op in Etham,dat aan de rand van de woestijn
ligt.
Zij hadden hun kamp op Sukkoth op de 15e dag,en verlieten Sukkoth,wat ook nog Egypte
was,op de 16e dag,waar ze op weg gingen naar Etham !!
Dus nu weten we dat de dag dat zij de woestijn ingingen de 16e dag was...
Exodus 19
1 In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren
vertrokken,kwamen zij in de woestijn Sinaï .
Exodus 19
10 En YHWH zei tegen Mozes:Ga naar het volk toe,en heilig hen vandaag en morgen,en laten zij
hun kleren wassen
11 en over drie dagen gereed zijn.Op de derde dag zal YHWH namelijk voor de ogen van heel het
volk neerdalen op de berg Sinaï.
Dit maakt de derde dag de 18e. De eerste dag was dan ook de 16e
Als de eerste dag de 16e was,dan vielen de Sabbath dagen ook op de 8e, 15de, 22ste en de
29ste dagen !!!

2 Korinthe 13
“Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom.In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak
vaststaan.”
U hebt daarnet met drie getuigen kennis gemaakt !!.
Maar als dit echt waar zou zijn...zou het dan niet op meer dan 3 plekken in Het Woord te
vinden zijn?Alle voorbeelden in Het Woord laten de Sabbatten zien op exact dezelfde
dagen...Laat u overtuigen door nog 9 getuigen uit Het Woord …..

De Vierde Getuige...
Yahushah werd gekruisigd op de 14e dag van Abib.Dit was op de avond van het oﬀeren van
het Pecachlam
Yahushah was het laatste Pecachlam,Hij gaf Zijn leven,opdat wij mochten leven !!Pilatus
zond Yahushah uit,om gekruisigd te worden op Pecach.
Johannes 19
14 En het was de voorbereiding van het Pecach,ongeveer het zesde uur;en hij zei tegen de
joden:Zie,uw Koning!
De volgende dag was het Sabbath, Joseph van Arimethea vroeg naar het lichaam van
Yahusha
Markus 15:42-43
42 En toen het al avond geworden was en omdat het de voorbereiding op het Pecach was,de dag
voor de Sabbath, 43 Joseph van Arimathea,een aanzienlijk raadsheer,die zelf ook het Koninkrijk
van YHWH verwachtte,en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van
Yahushah te vragen.
De volgende dag was de eerste dag van de week !!

Mattheus 28:1, 5-6
1 Laat na de Sabbath,toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week,kwamen
Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen:U hoeft niet bevreesd te zijn,want ik weet
dat u Yahushah zoekt,Die gekruisigd is.6 Hij is hier niet,want Hij is opgewekt,zoals Hij gezegd
heeft.Kom ,zie de plaats waar Hij gelegen heeft !!
De eerste dag van de week(16de)is bekend als eerste vruchten..
Jozua 5
10 Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen,hielden zij het Pecach op de
veertiende dag van die maand in de avond,op de vlakten van Jericho.
11 Zij aten de dag na het Pecach (15de),ongezuurde broden en geroosterd graan,op diezelfde
dag.
12 Het manna hield de volgende dag(16de) op,nadat zij van de opbrengst van het land gegeten
hadden.En de Israëlieten hadden geen manna meer,maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van
het land Kanaän
Pesach op de 14de.
Sabbath op de 15de.
Eerste vruchten op de 16e,wat de eerste dag van de week was…
En weer zijn de sabbatten op dezelfde dagen van de week...

De Vijfde Getuige!!
Deze getuige komt uit Johannes,wanneer Yahushah op de laatste dag van het
loofhuttenfeest is...

Johannes 7:2
2 En het feest van de Joden,het Loofhuttenfeest,was aanstaande.
Aan het eind van dit feest,ging Yahusha terug naar de olijfberg
Johannes 8:1
1 Yahusha echter,ging naar de Olijfberg
Leviticus 23:34-36 zegt dat het Loofhuttenfeest begint op de 15e dag van de zevende maand
en dat het zeven dagen duurt .We weten ook dat de 8e dag een heilige samenkomst is..Wat
zegt Het Woord over deze dag?
Johannes 8
2 En s’morgens vroeg (dat is nu de achtste dag)kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk
kwam naar Hem toe;en Hij ging zitten en onderwees hen.
Dit is op de 22ste.Na dit vond er een lang debat plaats...
Johannes 8
59 Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen.Maar Yahushah verborg Zich en ging de
tempel uit;Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.
Johannes 9:1
“En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.
Johannes 9:14
“En het was Sabbath toen Yahushah het slijk maakte en zijn ogen opende” En weer kunnen we
de Sabbatten invullen,dezelfde dagen als eerder genoemd,op de onderstaande kalender...

De Zesde Getuige
Mooie voorbeelden !,Maar kunnen we de overgang zien tussen 2 maanden?
Om hard te maken dat de laatste Sabbath van de ene maand naar de eerste week van de
volgende maand doorloopt geeft Het Woord het antwoord !
Handelingen 20:6-7 Spreekt van Paulus en de discipelen en wat er na het feest van
ongezuurde broden gebeurde..

6 Wij echter vertrokken Na de dagen van ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen
binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen bleven.
7 En op de eerste dag van de week,toen de discipelen bijeengekomen waren om het brood te
breken,sprak Paulus hen toe,omdat hij de volgende dag wilde vertrekken;en hij liet zijn toespraak
voortduren tot middernacht.
Feest van ongezuurde broden eindigd op Abib 21. Paulus had Vijf dagen nodig om naar
Troas te komen,na het feest. Hij bleef daar zeven dagen.De discipelen kamen dan op de
eerste dag van de week !!
Laten we eens kijken of we dit in onze huidige,gregoriaanse ,kalender kunnen toepassen…
Het Feest van Ongezuurde Broden eindigd op Abib 21. Paulus had 5 dagen nodig om naar
Troas te komen. Hij verbleef daar 7 dagen. Dit eindigd niet op de eerste dag van de week!!!
Dus deze kalender kan niet kloppen !!

En wat als we met de eerste dag van de week beginnen...

Dus Paulus verbleef zeven dagen en had 5 dagen nodig om in Troas aan te komen. En het
Feest van Ongezuurde Broden eindigd op Abib 21 Tot zover lijkt het te werken,ECHTER..de
10de Abib is nooit een Sabbath in Het Woord !! Het is altijd een werkdag als zij het lam
voorbereiden voor de dag van het Pecach...

De 8ste,de15de,de22ste,an 29ste welke Sabbatten zijn,staan op de verkeerde dagen,hoe
weten we dat dit Sabbatten waren?
Markus 15:42 En toen het al avond geworden was,en omdat het de voorbereiding op het Pecach
was,dat is de dag voor de Sabbat !!

Als de 15de een Sabbath was,dan zijn automatisch ook de 8ste,22ste en de 29ste
Sabbatten..Maar kun je een Sabbat en een Hoog Sabbat binnen dezelfde week hebben?
Niet ,tenzij Het Woord dit laat zien,en er geen andere Sabbatten te zien zijn op deze dagen
!!
Bovendien is hier de 16e NIET de eerste dag van de week !!

Mattheus 28:1
Laat na de Sabbath,toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week,kwamen Maria
Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken...Deze versie van de kalender kan
niet kloppen, is dan de kalender die de zon,de maan en de sterren gebruikt wel correct?

Het Feest van Ongezuurde Broden eindigd op Abib 21.
Paulus had vijf dagen nodig om naar Troas te komen..
Hij verbleef daar Zeven Dagen,Wat ons brengt tot de eerste dag van de week !!

En iedere gebeurtenis past perfect bij hetgeen wat Het Woord ons laat zien ! Dit is de
Kalender van de Creator !! Maar waarom heeft deze maand maar 30 dagen? De Maancyclus
neemt ca 29,5 dagen,van start tot einde. Sommige maanden hebben zelfs twee nieuwe
maan-dagen binnen ons gregoriaans systeem !! Eén aan het begin van de maand en één
aan het einde van de maand !! Dit kan toch niet kloppen? Alleen de kalender van de Creator
kan kloppen, de kalenders die nu worden gebruikt,juliaans,gregoriaans en Hillel, zijn door
de mens gecreëerd en niet door de Creator van alle dingen !!
Wat is dan het verschil tussen de gregoriaanse en andere kalenders..en die van de Creator?
De gregoriaanse en andere kalenders, gebruiken alleen de cyclus van de zon, het is een
zonne-kalender, bedacht door de aanbidders van de zonne-goden.. !
De kalender vanuit Het Woord, gebruikt de maan,om de start van de maand vast te stellen.
De zon stelt de dagen vast !!De weken en de dagen hebben in het woord geen namen !! Het
is een maan én zon-kalender !!
Er zijn wat bepalende verschillen tussen deze kalenders;
1) Waar is de datum-lijn?
2)Wat voor dagen bevatten deze?
De Internationale datum-lijn op de gregoriaanse kalender laat ons zien wanneer de dag
eindigd en de volgende dag begint..dit is een lijn die door de mens is gemaakt!

Als we de kalender vanuit Het Woord gebruiken,die de maan gebruikt,dan beweegt de
Datum-Lijn van maand tot maand !!.Dus het kan op die plaats zijn in deze maand,en daarna
op een andere locatie zijn in de andere maand.Dit komt,omdat de cyclus 29,5 dagen is ..
Waarom is het zo belangrijk om dit aan te halen?
De Sabbath-dag kan nooit in de gregoriaanse kalender “passen”...omdat de dagen van de
week dan niet meer kloppen !!!
Het andere verschil is het soort dagen dat ze omvatten;
De gregoriaanse kalender heeft 2 soorten dagen :
Zes week dagen
Eén Sabbath dag
De kalender uit Het Woord heeft drie type dagen;
Zes werk dagen
Sabbath dagen
Nieuwe Maan dagen
Ezechiel 46:1 laat dit zien in zijn verzen;
1 Zo zegt de soevereine YHWH;De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd
is,moet op de zes werkdagen gesloten blijven,maar op de Sabbath-dag geopend worden.Ook op
Nieuwe-Maans-dag moet hij geopend worden!!
Ook kun je hieraan zien dat Nieuwe Maandagen heilig zijn !!Het is GÉÉN werkdag !!
Hij is echter niet vermeld in de tien geboden,dus kun je dit gebod ook niet breken…
Maar ..is dit dan niet omdat je van YHWH houdt? En graag Zijn dagen apart zet ?
Hij heeft jou toch ook apart gezet?..
Exodus 20
8 “Gedenk de Sabbath dag, dat u die heiligt !!. 9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10 maar de zevende dag is de Sabbath van YHWH Elohaykem.

De Zevende Getuige;
In Jozua 6 lopen de Israëlieten met de Heilige Ark van Het Verbond,zeven dagen aan één
stuk rond de muren van Jericho
We weten dat ze gevechtsklaar zijn en we weten dat ze Jericho op de zevende dag
veroverd hebben..
Welke dag was de Sabbath - dag??
Joshua 6
11 Hij liet de ark van YHWH rondom de stad gaan, éénmaal eromheen !!. Toen kwamen zij weer in
het kamp,en overnachten in het kamp.
12 Daarop stond Jozua ‘s morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van YHWH

14 Zo gingen zij op de tweede dag eenmaal rondom de stad,en zij keerden terug in het kamp.Zo
deden zij zes dagen lang !!
Joshua 6
15 En het gebeurde op de zevende dag dat zij vroeg opstonden,zodra de dageraad aanbrak,en
dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen,zevenmaal.Allen trokken zij op die dag zevenmaal
rondom de stad.
16 En het gebeurde ,toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen,dat Jozua tegen
het volk zei:Juich,want YHWH heeft u de stad gegeven !!
Boek van Yashar ;88 geeft ons meer informatie;

14 En het gebeurde in de tweede maand, op de eerste dag van die maand, dat YHWH tegen
Jozua zei:Sta op !! En zie,ik heb u de stad Jericho,met al zijn inwonenden in uw handen gegeven !!
17 En op de zevende dag gingen ze zeven keer rond de stad en de priesters bliezen op hun
shofars.
De Sabbath was op de 8ste dag van de maand…
Boek van Yashar wordt 2x vermeld in Het Woord.
Jozua 10:13
En de zon stond stil en de maan bleef staan,totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken.Is
dit niet beschreven in het Boek van de Oprechte(ofwel het boek van Yashar)De zon stond stil in
het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan,ongeveer een volle dag !!
2 Samuel 1:18
Hij zei dat men de nakomelingen van Juda het Lied van de boog zou leren.Zie ,het is
opgeschreven in het Boek van Yashar.

De Achtste Getuige !!..
In Jozua 5,vinden we de kinderen van Israël tijdens het vieren van Het Pecach,de Sabbath
en Eerste Vruchten op,respectievelijk, de 14de,15de en de 16de
Jozua 5:10-12
10 Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen,hielden zij Het Pecach op de
veertiende dag van die maand,in de avond op de vlakten van Jericho.
11 Zij aten de dag na(15de) het Pecach (14de),van de opbrengst van het land,ongezuurde broden
en geroosterd graan,op diezelfde dag.
12 Het manna hield de volgende dag op,nadat zij van de opbrengst van het land gegeten
hadden(16e).En de Israëlieten hadden geen manna meer,maar zij aten in dat jaar van de
opbrengst van het land Kanaän.
Maar waar staat het dat de Sabbath op de 15e dag was?
Het Pecach en de Ongezuurde Broden
Leviticus 23
5 In de eerste maand,op de 14de dag van de maand,tegen het vallen van de avond is het YHWH’s
Pecach.
6 En op de 15de dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor YHWH.Zeven
dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.
7 Op de 1ste dag moet u een heilige samenkomst hebben.Geen enkel dienstwerk mag u dan
doen.
Maar wat is dan die heilige samenkomst gesproken in vers 7?
Het Feest van de eerste Vruchten

Leviticus 23
9 En YHWH sprak tot Mozes:,
10 Spreek tot de Israëlieten,en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en
u de oogst ervan binnenhaalt(16de), dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester
brengen.
11 Hij moet de de schoof voor het Aangezicht van YHWH bewegen,opdat Hij een welgevallen in u
vindt.Op de dag na de Sabbath (de Sabbath is de 15de - de dag ervoor!) moet de priester de
schoof bewegen.
Men kan nu er zeker van zijn dat de 15de een Sabbath was Leviticus 23:11bevestigd dit!!.
Leviticus 23
11 Hij moet de schoof(van de eerste vruchten) voor het aangezicht van YHWH bewegen,opdat Hij
een welgevallen in u vindt.Op DIE DAG(16de) NA de Sabbath (15de) moet de priester de schoof
bewegen

Jozua 5:11-12
11 Zij aten de dag na het Pecach(14de) ,van de opbrengst van het land,ongezuurde broden en
geroosterd graan,op diezelfde dag (15de).
12 Het manna hield de volgende dag(16de) op,nadat zij van de opbrengst van het land gegeten
hadden.En de Israëlieten hadden geen manna meer,maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van
het land Kanaän.
Maar is dat dan geen Feest Sabbath?..Sabbath in dit vers is H7676- Shabbath

Dit is hetzelfde woord wat omschreven wordt als de Sabbath in Leviticus 23:3
Laten we eens kijken hoe deze maand er toen uitzag;
Pecach viel op de 14de.
De Sabbath werd gehouden op de 15de.

En Eerste Vruchten werd gehouden op de 16de

De Sabbatten werden gehouden op de 8ste, 15de, 22ste and 29ste dag.

De Negende Getuige !!!...
In Exodus vinden we Aäron en zijn zonen die als priester worden ingewijdt op Nieuwe Maan
dag
Exodus 40:2, 12
2 Op de eerste dag van de eerste maand ,moet u de tabernakel,de tent van ontmoeting
,opbouwen.
12 Dan moet u Aäron en zijn zonen bij de ingang van de tent van ontmoeting laten komen,en hen
met het water wassen.
Op de achtste dag van de maand,was er een groep samengesteld voor de ontmoeting( een
zevende dag Sabbath). Gedurende deze zeven dagen mochten ze de tent niet verlaten!
Leviticus 8:33-35
33 Ook mogen jullie zeven dagen lang niet van de ingang van de tent van ontmoeting
weggaan,tot de dag dat de dagen van jullie wijdings-oﬀer voorbij zijn,want zeven dagen zal jullie
wijding duren.
34 Zoals men op deze dag gedaan heeft,zo heeft YHWH geboden te doen om verzoening voor
jullie te bewerken.
35 Jullie moeten dan bij de ingang van de tent van ontmoeting blijven,dag en nacht,zeven dagen
lang.Jullie moeten de voorschriften van YHWH in acht nemen,opdat jullie niet sterven,want zo is
het mij geboden.
Leviticus 9 verteld ons dat ze aan het einde van die 7 dagen een heilige samenkomst
hielden.
Leviticus 9

1 Het gebeurde op de achtste dag dat Mozes Aäron en zijn zonen bij zich riep,met de oudsten
van Israël.
2 Hij zei tegen Aäron:Neem voor jezelf een kalf-het jong van een rund-als zondoﬀer,en een ram als
brandoﬀer,beide zonder enig gebrek,en bied ze aan voor het aangezicht van YHWH.
3 Daarna moet je tot de Israëlieten spreken:Neem een geitenbok als zondoﬀer en een kalf en een
lam,elk van een jaar oud en zonder enig gebrek,als brandoﬀer.
4 verder een rund en een ram als drankoﬀer om voor het aangezicht van YHWH te oﬀeren,en een
graanoﬀer met olie gemengd,want vandaag zal YHWH aan u verschijnen.
Leviticus 9 verteld ons welke dag dit was:
5 Toen namen zij wat Mozes geboden had,en brachten het tot vóór de tent van ontmoeting.En
heel de gemeenschap kwam naar voren en stond voor het aangezicht van YHWH
Dit alles was op de heilige 8ste dag..we weten ook dat dit de eerste maand van het jaar
was,want Pesach was op de 14de,Sabbath op de 15de en de eerste dag van de week op de
16de dag
Exodus 40:17
17 En het gebeurde in de eerste maand,in het tweede jaar,op de eerste dag van de maand,dat de
tabernakel opgebouwd werd.
Dus,hoe zag deze maand er toen uit ?
Aäron en zijn zonen bleven zeven dagen in de tabernakel,beginnende op de dag van
Nieuwe Maan. De samenkomst werd gehouden op de 8ste dag,alwaar YHWH voor hen
verscheen..een Sabbath dag. Pecach was op de 14de.De Sabbath was op de 15de.Dus weer
zijn de Sabbatten op de 8ste, 15de, 22ste and 29ste dag.

De Tiende Getuige
In 2 Kronieken vinden we Salomo die het huis van YHWH aan het afbouwen is..
2 Kronieken 7:8 - 11
8 In die tijd hield Salomo ook het feest,zeven dagen lang,en heel Israël met hem,een zeer grote
menigte,vanaf Lebo-Hamath,tot de Beek van Egypte.
9 Op de 8ste dag hielden zij een bijzondere samenkomst,want de inwijding van het altaar hadden
zij zeven dagen gehouden,en het feest nog eens zeven dagen.
10 Op de 23ste dag van de zevende maand liet hij het volk naar hun tenten gaan.Allen waren blij
en welgemoed over het goede dat YHWH aan David,aan Salomo en aan Zijn volk Israël, had
gedaan .
11 Zo voltooide Salomon het huis van YHWH,en het huis van de koning,en alles wat in het hart
van Salomo gekomen was om in het huis van YHWH en in zijn eigen huis te maken,bracht hij
voorspoedig tot stand.
Het laatste vastgelegde feest in Leviticus 23 is ook opgenomen in dit vers.Dit onthuld ook
de tijd dat YHWH’s tempel herbouwd zal zijn in de nabije toekomst !!
2 Kronieken 7:11
" Zo voltooide Salomon het huis van YHWH... “
In Leviticus 23 staat;
39 ‘Maar vanaf de 15de dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land
ingezameld hebt,moet u het Feest van YHWH zeven dagen lang vieren !!; Op de eerste dag is het
een sabbath-rust dag, en op de 8ste dag een sabbath-rust dag !!.
En op de 8ste dag hadden ze een bijzondere samenkomst….

Want ze hielden de inwijding van het altaar,zeven dagen lang, en het Feest zeven dagen lang..
En op de 23ste dag van de zevende maand,stuurde hij de mensen weg...

Ook op de 15de dag van de zevende maand,wanneer u de opbrengst van het land
verzameld hebt..zal u het Feest van YHWH vieren,zeven dagen lang…

….Op de eerste dag(15de)zal er een Sabbath-rust dag zijn en op de 8ste dag(22)een
Sabbats-rust dag
En weer zijn de Sabbatten op de 8ste, 15de, 22ste en 29ste dag

De Elfde Getuige !!...
In Exodus 31:12-13 leren we meer over het Gebod van de Sabbath…
12 Verder zei YHWH tegen Mozes; 13 “U dan,spreek tot de Israëlieten en zeg:U moet zeker Mijn
Sabbatten in acht nemen,want dat IS EEN TEKEN(sign,’owth,H226) tussen Mij en u,al uw
generaties door,zodat men weet dat Ik YHWH ben,Die u heiligt.

10 “Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. 11 Ik gaf hun mijn
verordeningen en maakte hun Mijn bepalingen bekend: De mens die ze doet,zal erdoor leven
!!!.’
12 Ook heb Ik hun Mijn Sabbatten gegeven,Om een TEKEN,( to be a sign,’owth) tussen Mij en
hen,zodat zij zouden weten dat Ik YHWH ben,Die hen heiligt !!
In Ezechiël 20:19-20 komen we hetzelfde tegen..
19 Ik ben YHWH Elohaykem : Ga in Mijn verordeningen , neem Mijn Bepalingen in acht en houd
die !!
20 En Heilig Mijn Sabbatten, en zij zullen een TEKEN ZIJN.. tussen Mij en u,zodat u weet dat Ik
YHWH ben ,uw Elohaykem.’

Dus nu weten we dat YHWH ons de Sabbath gegeven heeft als TEKEN tussen HEM en ons
!!...En wat voorziet ons van dit TEKEN(signs,’owth)
Genesis 1 : 14 verteld ons...
En YHWH zei, Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en
de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden,en voor afgesproken feesten en van
dagen en jaren!!

Het zijn de lichten aan de hemel die ons voorzien van TEKENEN !!
Psalm 104:19 onthuld ons informatie over welke lichten in de Hemelen worden gebruikt om
Zijn Afgesproken tijden te berekenen:...
“Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden,de zon weet wanneer hij ondergaat”.

De Twaalfde Getuige
Nieuwe Maan is altijd de eerste dag van de maand in Het Woord.Ook wordt bij iedere vers in
Het Woord welke over Nieuwe Maan gaat,gesproken over een apart gezette dag !!

Jesaja 66:23

En het zal geschieden,shall come to pass
Dat van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan,
En van Sabbath tot Sabbath ,
Alle vlees zal komen om zich neer te gaan buigen voor Mijn Aangezicht,zo zegt YHWH
1 Samuel 20
5 David zei tegen Jonathan: Zie,Morgen is het Nieuwe Maan !!,dan moet ik beslist met de koning
aan tafel zitten om te eten.Laat mij dus gaan,dan verberg ik mij in het veld tot de avond van de
derde dag.
18 Daarna zei Jonathan tegen hem: Morgen is het Nieuwe Maan:dan zul je gemist worden,want
je zetel zal leeg zijn.
In 2 Koningen 4 vraagt een Sunamitische vrouw om Elijah als haar zoon is omgekomen.
23 Hij zei:Waarom ga je vandaag naar hem toe ? Het is geen Nieuwe Maan en geen Sabbath !!.
Maar zij zei : Het is goed zo.
Ezechiel 46:1
Zo zegt de soevereine YHWH: De poort van het binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd
is,moet op de zes werkdagen gesloten blijven,maar op de Sabbatten geopend worden.Ook op
Nieuwe Maan-dag moet hij geopend worden.
In Amos 8 horen we YHWH spreken over Zijn volk van Israël...en hoe ze van Hem afgekeerd
zijn;
4 Hoor dit,u,die de armen vertrapt,en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land weg te
doen.
5 door te zeggen : Wanneer is de Nieuwe Maans-dag voorbij,zodat wij graan kunnen verkopen?
En de Sabbath, zodat wij de korenschuren kunnen openen? U maakt de efa kleiner,de sikkel
groter ,en u bedriegt met valse weegschalen !!
Kolossenzen 2:16 verteld ons dat we niet over iemand moeten oordelen als deze de Nieuwe
Maan en de Sabbath dagen (nog)niet respecteren..dit heeft niets met de wedergeboorte te
maken.
16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken,of op het punt van een feestdag,een
nieuwe maan of de sabbatten...
Nehemiah 10 heeft het ook over een Nieuwe Maan-dag.
33 Voor het uitgestald brood en het voortdurende graanoﬀer,voor het voortdurende brandoﬀer, de
Shabbatten, De Nieuwe Manen,voor de feestdagen,voor de geheiligde gaven,voor de zond-oﬀers
om verzoening te doen voor Israël en voor heel de dienst van van het huis van YHWH.
Nieuwe Maan was de eerste dag van de maand
Numeri 10:10 laat ons de gebeurtenissen zien ,die toen plaats vonden
10 En op de dag van uw blijdschap,op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden,moet u
ook op uw Shofar blazen,bij uw brandoﬀers en bij uw dankoﬀers.Ze dienen u tot gedachtenis voor
het aangezicht van YHWH

In Ezra 3 zien we dat ze zich aan de Nieuwe Maan dagen houden.
4 Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat,namelijk een brandoﬀer van een
dag op die dag in het juiste aantal,overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag.
5 Daarna het voortdurende brandoﬀer en dat voor de Nieuwe Manen,en voor alle geheiligde
vastgestelde/afgesproken tijden van YHWH en voor ieder die een vrijwillige gave gaf aan YHWH.
En we weten dat deze afgesproken /vaste tijden bepaald werden door de Maan.
Psalm 104:19
"Hij creërde de maan voor de afgesproken/vaste tijden. De zon weet wanneer hij ondergaat !!”
Nieuwe Maan dag wordt gezien als de eerste dag van iedere nieuwe maand.De Sabbatten
kunnen daarom alleen nog maar op de 8ste, 15de, 22ste en 29ste dag vallen !!.

Moeten we ons nog steeds aan die Sabbatten houden?
Vanuit het oude Testament :
Exodus 31
12 Verder zei YHWH tot Mozes:
13 “U dan,spreek tot de Israëlieten en zeg: ‘U dan,spreek tot de Israëlieten en zeg : U moet zeker
Mijn Sabbatten in acht nemen,want dat is een teken tussen Mij en u,AL UW GENERATIES
door,zodat men weet dat ik YHWH ben ,Die u heiligt.

14 Ja ,u moet de Sabbath in acht nemen,want die is voor u heilig !!Wie hem ontheiligt moet
zeker GEDOOD worden,ja,ieder die op die dag werk verricht,die persoon moet uitgeroeid
worden uit het midden van zijn volksgenoten !!!
Zou onze Hemelse Vader ons een gebod geven om Zijn Shabbatten te houden en ons niet
voorzien van een manier om te weten op welke dag deze behoort te vallen?
Hij heeft ons van deze informatie voorzien vanuit Het Woord !! Satan heeft geprobeerd Zijn
Sabbatten te verbergen met de Roomse kalenders ..
Ook heeft Satan Zijn wetten en Geboden veranderd,Zijn Tijden en Zijn woorden,delen uit
Het woord weggelaten,informatie weggehouden,verkeerd vertaald ,zodat we zouden
denken dat Zijn wetten en Geboden niet meer gehouden behoeven te worden,evenals Zijn
Sabbat dagen en Zijn Feesten !!
Daniel 7:25
Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
Bepaalde tijden en de wet te veranderen.
en zij zullen in zijn hand worden overgegeven..
voor een tijd,tijden en een halve tijd
Jesaja 14:12-14
12 “Hoe bent u uit de hemel gevallen,
O lucifer, zoon van de dageraad
u ligt geveld op de aarde,
overwinnaar over de heiden volken !!
13 En u zei in uw hart:
Ik zal opstijgen naar de hemel
tot boven Gods sterren
zal ik mijn troon verheﬀen,
ik zal zetelen op de berg van ontmoeting
Op de afgesproken tijden
aan de noordzijde.
14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten,
ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.!!

Vanuit het Nieuwe Testament
Sommigen zeggen dat Yahushah de Sabbath heeft afgedaan,maar wat zei Hij hierop?

Mattheüs 5
17 “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de profeten af te schaﬀen ;maar ik ben gekomen
om de gehele Thora te prediken.!.
18 Want voorwaar ik zeg u: Totdat de hemel en aarde voorbijgaan,zal er niet één jota of één tittel
van de Wet voorbijgaan,totdat het alles geschied is ..

Dus ...nogmaals...Zijn Aarde en de Hemel verdwenen ? Wat wordt er gepredikt ? Wat wordt
ons geleerd ?
Mattheüs 5
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft , en de mensen zo onderwijst,zal de
geringste genoemd worden in Het Koninkrijk der Hemelen; maar wie ze doet en onderwijst,die zal
groot genoemd worden in Het Koninkrijk der Hemelen.
20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de
Farizeeën ,zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
Maar is de dag van de Sabbath niet alleen voor de joden?
Mark 2
27 En Hij zei tegen hen :, “De Sabbath is gemaakt ter wille van de mens,niet de mens terwille van
de Sabbath
28 Daarom,de Zoon des mensen is Heere,ook van de Sabbath.”
Als je de Sabbath dag ontkent,zeg je dus ook dat Yahushah niet de Heer van de Sabbath
is..want Hij bestaat niet...De Sabbath dag werd zelfs gehouden ,nadat Hij was
gekruisigd..zelfs de eerste dag nadat Hij was gekruisigd…
Vele verzen tonen dat de Sabbath nog steeds gehouden wordt na Zijn opstanding.Ook laten ze
zien dat De Wet nog steeds in werking is !!
Handelingen 13
14 En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië,en zij gingen op de
Dag van de Sabbath de synagoge binnen en gingen daar zitten.
15 En na het voorlezen van De Wet en van de Profeten,lieten de hoofden van de synagoge tegen
hen zeggen : mannenbroeders,als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is,spreek dan
.
Apostel Paulus held de Sabbats dag ,continu na de opstanding van Yahushah
Waarom zou iemand die Yehushah zo nabij was,iets doen wat niet langer nodig was…
Handelingen 13
27 Want de inwoners van Jerusalem en hun leiders,die Hem niet kenden,hebben door Hem te
veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld die iedere Sabbath voorgelezen worden.
Handelingen 17
2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie Sabbatten lang ging hij met hen
in gesprek VANUIT DE SCHRIFTEN !!
Nergens in Het Schrift zal je vinden dat de Sabbat dagen hebben afgedaan !!!
Evenals Zijn Wetten !!

Maleachi 3:6
"Want Ik YHWH, Ik ben niet veranderd …."
Maleachi gaat verder met vertellen over de Grote dag van YHWH
Maleachi 4
1 “Want zie,die dag komt,
Brandend als een oven.
Dan zullen al de hoogmoedigen,ja,
allen die goddeloosheid doen,stoppels worden.
En de dag die komt,zal ze in vlam zetten,”
zegt YHWH van de legermachten,
“Die van hen wortel noch tak zal overlaten.
Maleachi 4
4 “Denk aan de Wet van Mozes, mijn dienaar,
Die Ik hem geboden heb op Horeb,voor heel Israël,
aan de verordeningen en de bepalingen !!
Maleachi verteld ons ook wat zal gebeuren in die dagen !!
Maleachi 4
5 Zie,Ik zend tot u ,Eliah de Profeet,
Vóórdat de dag van YHWH komt,die grote en ontzagwekkende dag.
6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,
en het hart van de kinderen tot hun vaders,
opdat Ik niet zal komen
en de aarde met de ban zal slaan...

Conclusie……..

De kalender vanuit Het Woord is niet dezelfde als de gregoriaanse

Het probleem wordt duidelijk wanneer we de gregoriaanse kalender gaan gebruiken om Zijn
Shabbatten in te vullen..vanwege de internationale datumlijn is dit niet mogelijk vanwege de
repetatieve 7 daagse cyclus..Samoa had ditzelfde probleem.
De Kalender vanuit Het Woord gebruikt de Maan.YHWH is de Creator van de Zon,de Maan en de
sterren en niemand kan dit veranderen.De datumlijn beweegt met de maan van maand tot
maand.Het is nooit op dezelfde plaats,want de cyclus van de maan is ca 29,53 dagen.Alleen dit al
is genoeg bewijs dat de Sabbath met gebruik van de gregoriaanse kalender nooit kan kloppen!!
De mens veranderde de Sabbatten,door de datumlijn te creëren..YHWH beweegt de datumlijn en
stelde Zijn belangrijke tijden vast !
Dus wie zijn kalender zo Hij gebruiken? De onze of de Zijne?
Markus 12:17
Toen antwoordde Yahushah hun;Geef dan aan de keizer(ceasar),wat van de keizer is,en aan
YHWH wat van YHWH is.En zij verwonderden zich over Hem !!
Het Woord verteld ons inderdaad wat ons te doen staat in deze laatste generatie;
Jesajah 58:12-14
12 En wie uit u voortkomen,zullen de verwoeste plaatsen van weleer opbouwen;de
fundamenten,van generatie op generatie verwoest,zult u herstellen.En u zult genoemd worden:hij
die de bressen dichtmaakt,hij die de paden herstelt,opdat men er weer op kan wonen.

Maar wat zal er herstelt worden wolgens Het Schrift?
13 “Indien u uw voet van de Sabbath terug-houdt,ermee ophoudt om op Mijn Heilige dag te doen
wat u zelf wilt;indien u de Sabbath een verlustiging noemt,opdat YHWH geheiligd wordt-DIE
GEËERD moet worden- indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen,niet uw eigen
wensen zoekt of daarover een woord spreekt,dan zult u vreugde scheppen in YHWH !!
Maar...zult u ook luisteren?...Naar wat Het Woord zegt..of wat de mensen zeggen?...
2 Timotheus 4:3-4
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen,maar dat zij zullen
zoeken wat het gehoor streelt,en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun
eigen begeerten.
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
Ik kan niet anders dan bidden,dat u de waarheid zoekt in Het Woord en de Sabbatten
heiligd,ik moedig u aan dit te doen in deze laatste dagen...want de tijd is nog kort !!
Galaten 4:16
"Ben ik dan uw vijand geworden,door u de waarheid te zeggen?"
Loopt u mee met Hem...of loopt u met de mens mee…?

