
BAZUINENDAG / ROSJ HASJANA 

Data & activiteiten: 
Moadiem cursus in Hardinxveld Giessendam   Start:         Ma. 25 september 

Data najaarsfeesten: 

Bazuinendag:   Do. 21 september     Loofhutten feest:    Do. 5 oktober 

Grote Verzoendag: Za. 30 september     Feest van de achtste dag: Do. 15 oktober 

Vragen of opmerkingen: mail deze naar kerkenisraelmolenaarsgraaf@outlook.com 

NIEUWJAARSDAG 
Dezelfde titel als de vorige nieuwsbrief. De eerste van de maand Nisan is Gods nieuwjaar 

(Pesach valt in de maand Nisan). Rosj Hasjana is voor de joden het burgerlijk nieuwjaar (1 

Tishri). Dit valt bijbels gezien in de zevende maand (ook wel de feestmaand genoemd).  

Traditioneel wordt er deze dag appel met honing gegeten, wat moet wijzen op een goed en 

zoet nieuwjaar. Het is gebruikelijk dat de joden deze dag naar een water gaan. Hier gooien ze 

dan vanuit hun zakken broodkruimels in het water. Dit wijst op het zich ontdoen van de slechte 

daden.  

Ook bereid men zich voor op Grote Verzoendag, wat 10 dagen na Rosj Hasjana komt. 
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NIEUWS:  

Op 23 september 2017 vindt een bijzonder 

natuurverschijnsel plaats aan de hemel dat 

lijkt op het teken dat in Openb. 12:1 beschre-

ven wordt.  

Voor meer info en een duidelijke foto: 

www.eindtijd.nl. Zijn dit de tekenen waar we 

op moeten letten? 

JUBELJAAR VOOR JERUZALEM 

Deze zomer is het 50 jaar geleden dat Jeru-

zalem werd herenigd in de Zesdaagse oor-

log. Op 7 juni 1967 drongen Israëlische para-

chutisten de Oude Stad binnen via de Leeu-

wenpoort en stonden binnen korte tijd oog in 

oog met de Klaagmuur. Dit is het Westelijke 

deel van het Tempelplein, dichtbij waar vroe-

ger het Heilige der Heiligen was in de Tem-

pel.  

BOEK UITGELICHT 

Vijf bijzondere vrouwen 

Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba en Maria. Vijf 

vrouwen met een veel bewogen leven.Er wa-

ren 3 weduwe. Eén van hen was een hoer 

en een ander deed zich voor als een hoer. 

Twee behoorden niet tot het volk van Isra-

ël. Maar wat telt, is dat ze elk een ere-

plaats hebben in het geslachtsregister 

van de Heere Jezus. 

PS. Boek is te leen bij bibliotheek v.d. 

kerk. 

DE SJOFAR ZEGT JEZUS KOM(T)! 
De eerste keer dat er in de Bijbel wordt gesproken over de  ba-

zuin (sjofar) is wanneer God neerdaalt op de berg Sinaï   en God 

Zijn volk Israël ontmoet in de woestijn. Met een groot geschal 

van sjofars, die steeds maar luider en luider klinken, daalde God 

neer. Het was een oorverdovend geschal dat de komst van de 

HEER aankondigde. De berg beefde ervan en het was voor Isra-

ël een indrukwekkende ervaring. U kunt het allemaal lezen 

in Exodus 19:16-20. 

Het blazen op de sjofar wordt door Jezus en Paulus genoemd 

als teken van de terugkeer van Jezus (Math 24:31; 1 Thess. 

4:16). Het blazen van de sjofar is daarom een teken van hoop. 

God laat ons niet in de steek! Het is reden voor gejuich: Hij komt! 

Bazuinendag is niet een feestdag die achterom kijkt, maar die 

kijkt naar de dag die nog komen gaat. Wanneer de machten van 

het kwaad en duister definitief verslagen worden.  

Zie ook : Jesaja 27:13, Zach. 9:14,  1Cor.15:51-54, Openb.10:7, 

Openb.11:15.  


