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116. Bijbelstudie over

DEN BLESITAKI - DE ZALIGSPREKINGEN - ASH’REI

yr>a
Deel 4: De zaligsprekingen in de TeNaCH
Vrijwel iedere gelovige kent de zaligsprekingen uit vhyttm Matityahu [Mattheüs] 5:3-12 en elke
praktiserende Jood behoort het Ash’rei te kennen, dat ten minste drie maal per dag gereciteerd
wordt in de Joodse gebeden, twee keer tijdens Shacharit en een keer tijdens Mincha, maar wat
de meesten niet weten is, dat deze aan elkaar gerelateerd zijn. Het Ash’rei is immers niets
anders dan een aaneenschakeling van zaligsprekingen uit diverse Psalmen. Daarnaast komen
wij overigens ook een hele reeks zaligsprekingen tegen in de bijbelse wijsheidsliteratuur (yl>m
Mish’lei [Spreuken] 3:13, 8:32 en 34, 14:21, 16:20, 20:7 en 28:14) en in de profetieën over de
komst van het Messiaanse vrederijk (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 30:18, 32:20 en 56:2). Ook
weten velen niet, dat er naast de zaligsprekingen uit Mattheüs 5 nog een tweede reeks
zaligsprekingen in het Nieuwe Testament staat, namelijk in het boek Openbaring. In deze
bijbelstudiereeks zullen wij daarom in meerdere afleveringen de diverse groepen van
zaligsprekingen grondig doornemen omdat de Eeuwige ons hiermee een aantal belangrijke
lessen wil meegeven op onze levenspad. Wij begonnen deze 4-delige studiereeks met de 9
alom bekende zaligsprekingen uit de bergrede en zullen in deze laatste aflevering de overige
zaligsprekingen in de TeNaCH behandelen.
“Welzalig zijt gij, Israël; wie is aan u gelijk?
Een volk, verlost door de Eeuwige,
die het schild uwer hulp en het zwaard uwer hoogheid is.
Daarom zullen uw vijanden veinzen u hulde te brengen,
en gij zult op hun hoogten treden!”
(,y rbd D’varim [Deuteronomium] 33:29)
Surinaams:
“Yu musu breiti, o Israel; suma de leki yu?
O pipel disi Masra ben ferlusu,
disi de da schild fu yu yepi èn diside da howru fu yu grani!
En den sa feni yu feanti de leiman gi yu,
èn yu sa waka na tapu den hei presi fu den!”
Hindoestaans:
“He Isráel, tu kya hi dhanye hai!
He Prabhu se uddhar pái hui praja, tere tulye kaun hai?
Woh to teri saháyta ke liye dhal,
aur tere pratáp ke liye talwár hai, tere shatra tujhe sarahenge,
aur tu unke unce sthánon ko raundega!”
Javaans:
“Rahayu kowé, hé Israel, sapa kang madhani kowé?
Sawijining bangsa kang kaluwaran dening Pangeran Elohim,
tamèng pitulungan lan pedhanging kaunggulanmu.
Mulané mungsuhmu bakal padha nungkul sumuyud marang kowé,
sarta kowé bakal lumaku ngambah ing punthuk-punthuké!”
Evenals in Psalm 144:15 wordt ook in Deuteronomium 33:29 G’ds uitverkoren volk Israël zalig
gesproken, het enige volk op aarde waarvan de Eeuwige gezegd heeft, dat het Zijn volk is! En
Ruth, de gelovige uit de volken, die allen ten voorbeeld zou moeten dienen, heeft vanuit haar
hele hart tegen haar Israëlietische schoonmoeder gezegd: “Uw volk is mijn volk en uw G’d is
mijn G’d!” (tvr Rut [Ruth] 1:16). De Eeuwige en Zijn volk zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Christenen die van mening zijn dat G’d Zijn volk verworpen zou hebben en dat de
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Kerk uit de heidenen nu in de plaats van Israël zou zijn gekomen raad ik ten zeerste aan om
deze eerste zaligspreking in G’ds woord ter harte te nemen, want daar wordt duidelijk gevraagd
wie aan Israël gelijk is. Het antwoord is simpel: niemand! Van geen enkel volk kan gezegd
worden dat het aan G’ds volk Israël gelijk is. Ook niet van de Kerk, die zichzelf maar al te graag
G’ds volk noemt, maar het niet is! Gelovigen uit de volken kunnen wel deel uitmaken van G’ds
volk, maar los van Israël zijn zij het niet! Laat u dat alstublieft ook door niemand wijsmaken! Het
verhaal van Ruth, maar ook de recente geschiedenis leert ons weliswaar, dat de gelovigen uit
de volken, die zich met G’ds volk Israël willen verbinden het niet gemakkelijk zullen krijgen en
zelfs vervolgd zullen worden, soms ook door hun eigen geloofsgenoten, maar daar staat wel
tegenover dat zij ook mogen delen in deze allereerste zaligspreking.
“Zie, welzalig de mens, die G’d kastijdt;
versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet!”
(bvya Iyov [Job] 5:17)
Surinaams:
“Blesi fu da sma, disi Gado de fon;
no ferakti da fonfon fu Masra!”
Hindoestaans:
“Dekh, kya hi dhanye woh manushye, jis ko Ishwar tarna deta hai,
isliye tu sarwashaktimán ki tarna ko tucch mat ján!”
Javaans:
“Sanyatané rahayu wong kang winèlehaké dening Elohim;
mulané aja nampik pamerdiné Kang Mahakuwasa!”
Deze zaligspreking komt overeen met Psalm 94:12, die wij reeds in onze vorige bijbelstudie
hebben behandeld: “Welzalig de man die Gij kastijdt, Eeuwige, die Gij onderwijst uit Uw Tora!”
De ouderen onder ons, die nog de lijfstraffen op de lagere school hebben meegemaakt, kunnen
bevestigen dat het vroeger vrij normaal was, dat het onderwijzen gepaard ging met tuchtigen.
Zij kijken er dus ook niet zo vreemd van op dat hier in Job 5:17 en in Psalm 94:12 over
kastijding door de Eeuwige gesproken wordt in verband met het onderwijzen en onderhouden
van Zijn geboden en inzettingen, maar bij de jongere generatie komt deze kastijding helemaal
niet zo prettig over. En toch moeten we dit, zoals ik de vorige keer al heb uitgelegd, niet zozeer
zien als een ‘erin slaan van de informatie’ en ‘straffen voor de ongehoorzaamheid’, maar eerder
als een corrigerende tik, waaruit men lering kan trekken. Daarom wordt degene zalig gesproken,
die zich laat kastijden en de tucht van de Almachtige niet versmaadt. Nog duidelijker komt dit
naar voren in de vertaling van ‘Het Boek’: “Hoe benijdenswaardig is een mens, die door G’d
streng wordt opgevoed. Wordt daarom niet boos als de Almachtige je om je zonde straft.” De
Eeuwige heeft ons in Zijn liefde de Tora met 613 ge- en verboden gegeven als richtlijn voor ons
leven. Zij zijn voor ons letterlijk een geschenk uit de hemel. Laten wij dit kostbare geschenk
dankbaar aanvaarden en toepassen in ons eigen persoonlijk leven en niet ongelezen in de
boekenkast zetten zoals velen doen met boeken die ze voor hun verjaardag hebben gekregen.
Laten wij allen derhalve het goedbedoelde advies dat Elifaz aan zijn vriend Job gaf, ook voor
onszelf toepassen: “Een zegen is het voor de mens als de almachtige G’d hem straft, weiger
Zijn straf dan ook niet!” (Job 5:17, Groot Nieuws Bijbel). Hij stopt namelijk niet bij de straf, maar
leert ons ook, dat na de kastijding zegen volgt: “Hij brengt wonden toe, maar Hij verbindt ze ook,
Hij slaat, maar geneest met eigen hand. Telkens weer redt Hij je uit de nood, er zal je niets
overkomen!” (vers 18-19) en Elifaz sluit zijn advies in vers 27 af met de woorden: “Job, onze
levenservaring heeft ons dit geleerd, denk erover na en neem het ter harte!”
“Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt!”
(yl>m Mish’lei [Spreuken] 3:13)
Surinaams:
“Prisiri de fu da sma disi feni sabi,
nanga da man disi kisi ferstan!”
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Hindoestaans:
“Kya hi dhanye hai woh manushye jo buddhi páe,
aur woh manushye jo samajh prápt kare!”
Javaans:
“Rahayu wong kang tampa kawityaksanan,
wong kang olèh kapinteran!”
Om de diepte van deze zaligspreking te kunnen bevatten moeten we ons zelf eerst de vraag
stellen: Wat is wijsheid? Iedereen komt wel eens in een situatie waarin je niet weet welke
beslissing je moet nemen en welke kant je op moet en op dat moment denk je soms hardop:
wat is wijs? Wat moet ik nu doen? Een gelovige weet maar één oplossing: je brengt het in
gebed. Dat is wijsheid! Het zou dom zijn om dan maar te kiezen voor het ‘natte vinger werk’ en
dan maar kijken waar het schip strandt. Nee, de enige die precies weet wat het beste voor ons
is, is de Eeuwige, die ons geschapen heeft en daarom is het een wijs besluit om Hem in elke
situatie te raadplegen. Als wij dat niet doen en het allemaal zelf uitmaken, dan is er geen sprake
meer van wijsheid, maar veeleer van eigenwijsheid. Daar hebben we ons volgens mij allemaal
wel eens schuldig aan gemaakt, met alle gevolgen van dien. Echte wijsheid heeft dus niets te
maken met een hoge IQ of een bepaald opleidingsniveau. Integendeel! De economische crisis
waarin wij ons nu bevinden is juist grotendeels veroorzaakt door mensen met universitaire titels
en driedelige pakken, want de beslissingen die zij namen waren heel domme beslissingen die
niet op wijsheid berustten, maar puur op hebzucht! Ook al hebben deze mensen een drs. voor
hun naam staan en denken ze de wijsheid in pacht te hebben, maar in wezen zijn het toch wel
domme mensen omdat ze de bron van alle wijsheid niet kennen of niet willen kennen. Datzelfde
geldt ook voor ongelovige wetenschappers en geleerden tot de professoren aan toe. Het
Griekse woord, dat het Nieuwe Testament voor dat soort wijsheid gebruikt, is  sofia, maar
daar wordt juist nadrukkelijk voor gewaarschuwd: “Laat niemand zichzelf misleiden! Indien
iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de
wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor G’d! Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in
hun sluwheid; en elders: De Eeuwige weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn.”
Surinaams: “No meki no wan sma kori ensrefi. Efu wan fu unu e prakseri tak’ a koni grontapu
fasi, dan a mus kon don. Dan fosi a o tron wan koniman. Bika a koni fu a grontapu disi, na don
gi Gado. A skrifi taki: A e baka den koniman nanga den eigi fatu. Wan tra presi a skrifi taki:
Masra sabi tak’ den prakseri fu den koniman na soso sani.” Hindoestaans: “Apane ke dhokha
na de. Je tulog me se socat hoi ki u dunia me gyáni hai, oke cáhi aisan soc chor dewe ke.
Bestar hai ki tu ek bhola-bhála manai dusare ke ákhi me ban ja. Tab tu sac-muc ek gyáni hoi
sakihe Parmeswar ke ákhi me. Insán ke gyán Parmeswar ke dekhe me to págalpan hai. Okar
pustak me likhal hai ki: Parmeswar gyáni ke ohi log ke gyán se barbád kare hai. Aur bhi likhal
hai ki: Parmeswar jáne hai ki bidwán log ke soc-bicár kuch na hai.” Javaans: “Para sedulur,
kanggo wong sing mlaku ing dalan sing njujuk nang karusakan kabar bab patiné Kristus nang
kayu pentèngan kuwi ora ènèng tegesé. Nanging kanggo awaké déwé sing nampa keslametan,
kabar iki dadi kekuwatané Gusti Elohim. Nang Kitab Sutyi Gusti Elohim wis ngomong ngéné:
Aku bakal mbuyarké kaweruhé wong pinter lan pangertiné bakal tak lebur.” (1 Korinthiërs 3:1820). De Bijbel leert ons dat we helemaal niet universitair geschoold hoeven te zijn om wijs te
kunnen zijn. Ware wijsheid heeft niets te maken met geleerdheid, maar dat je handelt vanuit
een wijs hart en voor het nemen van beslissingen de Gever van alle wijsheid en kennis
raadpleegt. In yl>m Mish’lei [Spreuken] 1:1-7 wordt ons dit grondprincipe heel duidelijk
uitgelegd. Ik citeer uit Het Boek: “Dit zijn de spreuken van Sh’lomo [Salomo], zoon van David en
koning van Israël. Hij schreef deze spreuken om de mensen te leren hoe ze moesten leven.
Hoe zij moesten handelen in allerlei omstandigheden. Want hij wilde dat zij verstandig zouden
zijn en eerlijk en oprecht in hun hele handel en wandel. Ik wil de eenvoudige wijsheid geven, zei
hij. En ik wil de jonge mensen waarschuwen voor problemen, die zij in hun leven zullen
ontmoeten. Zo kan een wijze nog wijzer worden en merkt een verstandig mens dat er nog veel
te leren valt, voordat hij deze spreuken goed begrijpt en weet wat er achter de woorden van een
wijze schuilt. Maar de basis van alle kennis is het eerbiedige ontzag voor de Eeuwige. Alleen
dwazen schatten G’ds lessen en wijsheid niet op hun waarde!” Alle wijsheid komt dus voort uit
ontzag voor de Eeuwige. Daarom neemt wijsheid in de Bijbel een belangrijke plaats in. Er staan
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drie boeken in de TeNach die als ‘wijsheidsliteratuur’ getypeerd worden: bvya Iyov [Job], yl>m
Mish’lei [Spreuken] en tlhq Qohelet [Prediker]. Het Hebreeuwse woord, dat hier voor wijsheid
gebruikt wordt, is hmkx choch’ma. Daarnaast zijn er ook nog twee apocriefe boeken, die onder
dezelfde categorie gerangschikt mogen worden: hml> tmkvx Choch’mat Sh’lomo [Wijsheid
van Salomo] en aryc tmkvx Choch’mat Sira [Wijsheid van Sirach]. Al deze boeken bevatten
het gemeenschappelijke kernthema, dat ware wijsheid het kennen van en het leven naar G’ds
wil is. Wie dat begrepen heeft en zich daarnaar uitstrekt, wordt hier zaliggesproken: “Gelukkig is
de mens, die de wijsheid zoekt en haar vindt; die met verstand leert leven. - Prisiri de fu da sma
disi feni sabi, nanga da man disi kisi ferstan! - Want wijsheid brengt liefde voort en is een
voedingsbodem voor vrede en welzijn. De wijsheid is als een boom van het leven voor wie haar
bezit. Gelukkig zijn zij, die zich aan de wijsheid vasthouden!” (yl>m Mish’lei [Spreuken] 3:13 en
17-18).
“Nu dan, zonen, luistert naar Mij, want welzalig zijn zij die Mijn wegen bewaren!”
(yl>m Mish’lei [Spreuken] 8:32)
Surinaams:
“Now fu dat’ede arki na mi, o un pikin,
bikasi blesi fu den disi hori Mi pasi!”
Hindoestaans:
“Isliye ab he mere putron, meri suno kya hi dhanye hain
we jo mere marga ko pakre rehte hain!”
Javaans:
“Mulané, hé botyah-botyah, padha rungokna dhawuhingSun,
awit rahayu wong kang padha rumèksa marang dalan-dalaningSun!”
In de nieuwe vertaling luidt deze zaligspreking onder toevoeging van vers 33 als volgt: “Nu dan,
zonen, luister naar mij, gelukkig is de mens die op Mijn wegen blijft. Luister naar wat Ik je leer,
en word wijs, negeer Mijn lessen niet!” Dit komt volledig overeen met de dubbele zaligspreking
in ,ylht Tehilim [Psalmen] 119:1-3, die ik eveneens uit de nieuwe bijbelvertaling wil citeren:
“Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de Tora van de Eeuwige, gelukkig wie Zijn
richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de
wegen die Hij wijst!” Surinaams: “Blesi fu den, disi de libi oprekti, èn disi de waka na ini a wèt
fu Masra! Blesi fu den, disi de hori den wortu fu En, èn disi de suku En nanga den heri hati!
Bikasi den, disi de waka den pasi fu En, den no sa du ogri!” G’ds weg is veruit de beste en het
zou ronduit dwaas zijn om daarvan af te wijken. Laten we elkaar daarom steeds aanmoedigen
om de goede weg te blijven bewandelen. Ik moet hierbij denken aan een heel oud lied van het
Leger des Heils, dat destijds ook als één van de eerste liederen in de Opwekkingsbundel is
opgenomen: “G’ds weg is de beste, de beste altijd. G’ds weg is de beste, waarheen Hij jou ook
leidt. Gehoorzaam Zijn roepstem, neem je kruis op en volg Hem. G’ds weg is de beste, de
beste altijd!”(OPW 26).
“Welzalig de mens die naar Mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan Mijn deuren,
bewakende de posten van Mijn poorten!”
(yl>m Mish’lei [Spreuken] 8:34)
Surinaams:
“Blesi fu da man disi de arki na Mi,
èn disi wakti ala dei na Mi portu,
èn a wakti na da postu fu Mi doro!”
Hindoestaans:
“Kya hi dhanye hai woh manushye jo meri sunta,
waran meri dewarhi par prit din khra rehta,
aur mere dwaron ke khnbhon ke pás drashti lagáe rehta hai!”
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Javaans:
“Rahayu wong kang ngrungokaké sadhawuhingSun,
kang sadina-dina tyaos ana ing lawangingSun,
lan jaga ana ing pipining gapuraningSun!”
Deze zaligspreking wordt door Joodse geleerden op de Mezuza toegepast, want er staat in het
Hebreeuws: !yxtp tzvzm rm>l ,vy ,vy yttld9li dq>l yl im> ,da9yr>a Ash’rei
adam shomea li lish’qod al dal’totai yom yom lish’mor m’zuzot p’tachai! - Ziet u het woord tzvzm
m’zuzot? Dat is het meervoud van hzvzm m’zuza [deurpost]. Hetzelfde woord komen wij ook in
de tekst ,yrbd D’varim [Deuteronomium] 6:4-9 tegen, die zich opgerold in de Mezuza bevindt:
.!dvam9lkbv !>pn9lkbv !bbl9lkb !yhla yy ta tbhav
.!bbl9li ,vyh !vjm ykvna r>a hlah ,yrbdh vyhv
.!mvqbv !bk>bv !rdb !tklbv !tybb !tb>b ,b trbdv !ynbl ,tnn>v
.!yri>bv !tyb tvzvzm9li ,tbtkv .!ynyi ]yb tvpuvul vyhv !ydy9li tval ,tr>qv
“V’ahav’ta et Adonai Eloheicha b’chol l’vav’cha uv’chol naf’sh’cha uv’chol m’odecha. V’hayu
haD’varim haEle, asher anochi m’tzav’cha haYom, al l’vavecha. V’Shinan’tam l’vaneicha,
v’dibar’ta bam, b’shiv’t’cha b’veitecha, uv’lech’t’cha baDerech uv’shoch’b’cha uv’qumecha.
Uq’shar’tam l’ot al-yadeicha, v’hayu l’totafot bein einecha. Uch’tav’tam al-mezuzot beitecha
uvish’areicha. [Gij zult de Eeuwige, uw G’d, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw
ziel en met geheel uw kracht. Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen
inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer
gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal
u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw
huis en aan uw poorten].” Surinaams: “We luku bun dan, fu un no fergiti ala den tori, di un ben
yere! Noiti un mu lasi den na un hati. So srefi un mu leri un pikin tu nanga den pikin-pikin fo unu,
meki den kon sabi alasani tu. We fu dat’ede un mu teki ala den wortu, di mi taki gi unu tidei,
kibri bun-bun na un hati. En alaten un mu taki tori fu dati, te un sidon na ini un oso, èn te un de
na pasi de waka; te un go lidon sribi, èn te un opo baka; alaten da tori mu de na un mofo. So
srefi un mu teki den wortu skrifi na wan papira, tai na un anu, fu wan marki, fu un no fergiti den.
En na ala den doro, di de na un oso èn na prasi, un mu skrifi den wortu tu na den dwarsi-postu
na tapu-sei, fu un kan si den alaten, te un pasa wan doro, go na ini oso.” Ziet u wat ik bedoel?
Alle drie componenten van de zaligspreking in Spreuken 8:34 maken ook deel uit van de
bovenstaande tekst in de Mezuza: 1. Welzalig de mens die naar Mij luistert = wat Ik u heden
gebied, zal in uw hart zijn. 2. Dag aan dag wachthoudende = wanneer gij nederligt en wanneer
gij opstaat. 3. Aan Mijn deuren, bewakende de posten van Mijn poorten = gij zult ze schrijven op
de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Kortom: “Gelukkig is hij, die naar Mij luistert, die
voortdurend in Mijn buurt is en Mij niet uit het oog wil verliezen!” staat er in de vertaling van
Spreuken 8:34 in Het Boek.
“Wie zijn naaste veracht, zondigt; maar welzalig hij, die zich ontfermt over ellendigen!”
(yl>m Mish’lei [Spreuken] 14:21)
Surinaams:
“A sma di e si wan trawan leki noti e du sondu,
ma wan blesi de tapu a sma di e yepi potisma!”
Hindoestaans:
“Jo apne parosi ko tucch jánta, woh páp karta hai,
parantu jo din logon par anugrah karta, woh dhanye hota hai!”
Javaans:
“Sing sapa ngremehaké pepadhané iku gawé dosa,
nanging rahayu wong kang melasi marang wong kang kasangsaran!”
Vers 21 staat in nauw verband met vers 31: “Wie de behoeftige verdrukt, smaadt diens Maker;
maar wie zich over de arme ontfermt, eert Hem! - A sma di e sorgu gi mofinawan e gi Gado
grani!” Deze beide verzen horen bij elkaar, want het komt eigenlijk op hetzelfde neer. In de
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vertaling van Het Boek komt dat bijzonder duidelijk naar voren: “Wie op zijn naaste neerkijkt,
zondigt; maar gelukkig is hij, die zich ontfermt over mensen die het moeilijk hebben! - Wie een
arme onderdrukt, raakt ook zijn Schepper; wie echter hulpbehoevenden steunt, eert Hem!” Wij
mogen onze medemensen niet minachten, niet op ze neerkijken, want dat is een zonde waarop
je later zal worden afgerekend. Kijk, dat je nu een baan hebt met een goed inkomen wil nog niet
zeggen dat dat morgen ook nog zo is. Juist in deze tijd van recessie kan dat zomaar van de ene
op de andere dag veranderen. En wat dan? Dan ben jij opeens zelf de arme sloeber waar je
voorheen op neer hebt gekeken en dan zou je dankbaar zijn als er iemand was die zich iets van
jouw lot aantrekt en zich over jou ontfermt. De rollen kunnen opeens omgedraaid zijn. Daarom
zegt Yeshua in de bergrede in verband met onze houding tegenover onze naasten: “Zalig de
barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden! - Blesi fu den, disi abi sari-ati fu trawan,
bikasi Gado sa sari den baka!” (vhyttm Matityahu [Mattheüs] 5:7) of in de vertaling van Het
Boek: “Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde
ontmoeten en hulp ontvangen!”
“Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de Eeuwige vertrouwt!”
(yl>m Mish’lei [Spreuken] 16:20)
Surinaams:
“Da sma disi de wroko nanga sabi sa feni bun;
èn da sma disi fertrow na Masra de breiti!”
Hindoestaans:
“Jo wacan par man lagata, woh kalyán pata hai,
aur jo Prabhu par bhrosa rakhta, woh dhanye hota hai!”
Javaans:
“Sing sapa nggatekaké pangandika bakal nemu betyik,
sarta rahayu wong kang kumandèl marang Sang Elohim!”
In dit vers wordt zeer terecht degene zalig gesproken, die op de Eeuwige vertrouwt, want dat is
ronduit het beste wat een gelovige kan doen en door op Hem te vertrouwen bewijzen wij Hem
onze liefde en getuigen daarmee naar anderen toe van ons geloof in Hem. Door op de Eeuwige
te vertrouwen kunnen we alle problemen aan zonder eronder te bezwijken, want vrees berooft
ons van energie en laat onze moed verslappen, maar vertrouwen geeft ons hoop en nieuwe
kracht. Corrie ten Boom, bekend door haar boek ‘De Schuilplaats’, dat later verfilmd werd, heeft
ooit gezegd: “Vertrouwen is het tegenovergestelde van vrees. Vrees heeft te maken met
bezorgdheid. Door piekeren ontstaat een sfeer van vrees. Niets verzwakt ons zo zeer als vrees.
Aan de andere kant verzwakt niets de verleider zo zeer als rustige, vrijmoedige, standvastige
onbevreesdheid. Satan kan zijn werk niet doen in een sfeer van vertrouwen op de Eeuwige.
Veel mensen beseffen niet, dat vrees onze vijand is. Vrees ontneemt de zekerheid van onze
overwinning. Bezorgdheid, vrees en gepieker zijn het gevolg van het feit dat we G’d niet
vertrouwen. Piekeren is hetzelfde als tegen G’d zeggen: Ik geloof U niet. Vrees is gebrek aan
geloof en gebrek aan vertrouwen, maar omdat G’ds liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid
dezelfde is behoeven wij niet te vrezen, maar kunnen we altijd op Hem vertrouwen. Als
gelovigen zijn wij voor de vrede in ons hart en de bevrijding van angst en zorg niet afhankelijk
van omstandigheden, maar van ons vertrouwen op G’d.” Deze dappere vrouw, die in de oorlog
verschrikkelijke dingen moest ondergaan in het concentratiekamp Ravensbrück omdat zij Joden
hielp onder te duiken in Haarlem, weet uit eigen ervaring waar zij over praat en stelde ook in de
moeilijkste omstandigheden een rotsvast vertrouwen op de G’d van Israël, en juist dat was haar
redding! Laten wij daarin haar voorbeeld volgen en luisteren naar de psalmist, die ons allen wil
bemoedigen met een paar praktische tips: "Vertrouw op de Eeuwige en doe het goede, blijf
Hem trouw, dan wordt het land je nooit ontnomen. Zoek je vreugde bij de Eeuwige, dan vervult
Hij iedere wens. Leg je leven in Zijn handen, vertrouw op Hem, Hij stelt je niet teleur!” (,ylht
Tehilim [Psalmen] 37:3-5, Groot Nieuws Bijbel). Surinaams: “Poti yu fertrow na Masra tapu, èn
du bun; tan na yu kondre, dan tru yu sa feni yu nyanyan. Suku yu prisiri nanga Masra wawan;
En sa gi yu, san yu hati de angri. Libi yu pasa abra na Masra, èn poti yu fertrow na En tapu; En
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sa meki alasani waka bun!” Daarom is de zaligspreking zeer terecht: “Wie G’ds Woord ter harte
neemt, zal het goede vinden; gelukkig is hij, die op de Eeuwige vertrouwt! - Da sma disi de
wroko nanga sabi sa feni bun; blesi fu da sma, disi poti ala en fertrow na Masra tapu!”
“Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid - welzalig zijn zijn kinderen na hem!”
(yl>m Mish’lei [Spreuken] 20:7)
Surinaams:
“Da rektfardiki man de waka na ini en oprekti fasi;
èn pikin sa kisi blesi na en baka!”
Hindoestaans:
“Dharmi jo khrái se calta rehta hai,
uske piche uske larke bale dhanye hote hain!”
Javaans:
“Wong bènèr kang lakuné jujur,
iku turuné padha rahayu!”
Met het wandelen van de rechtvaardige in zijn oprechtheid wordt bedoeld, dat men geen
aalmoezen moet geven om daar achteraf over op te scheppen. Zij hemelen zichzelf daarmee
niet alleen op, maar beschamen de arme ook nog, door aan anderen te vertellen dat hij het
aalmoes heeft aangenomen. Daarom zegt Sh’lomo [Salomo] in vers 6: “Vele mensen roemen
hun eigen welwillendheid, maar een betrouwbaar man, wie kan hem vinden? - Furu sma de taki
abra den eigi bun fasi, ma wan getrouw ketoigi, suma kan feni en?” Er zijn inderdaad vele
mensen die spreken over hun liefdadigheid en ermee opscheppen hoe gul ze zijn, maar een
werkelijk goed mens is echt zeldzaam. Evenals Sh’lomo wil ook Yeshua ons waarschuwen om
niet dezelfde fout te maken als de huichelaars die we in veel gemeenten tegenkomen: “Ziet toe,
dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want
dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft,
laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten,
om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar
laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes
in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden!” (vhyttm
Matityahu [Mattheüs] 6:1-4). Surinaams: “Sorgu tak’ te yu e du tra sma wan bun, yu no e du en
fu sma si. Noso yu no abi pai na yu Tata di de na heimel. Te yu e gi wan pôtisma wan sani, no
du en nanga pranpran. Bika na so den hoigriman e du ini den kerki nanga tapu strati, soso fu
sma kan gi den grani. Fu tru Mi e taigi un taki: Den kisi den pai kba. Ma te yu e gi wan pôtisma
wan sani, yu kruktu-anu no mus sabi san yu let’anu e du. Na so a e tan wan kibri sani. Dan yu
Tata di si san yu du, sa pai yu!” Hindoestaans: “Yád kar ki tulog bhalái na karihe ek dusare ke
dekháwe khátin. Jab tu aise karihe tab tulogke ápan swarag ke Pita lage inám na mili. Tulog koi
ke bhalái karke na jaihe cáro or bole jaise dekháwe wálan kare hai. Ulog parcár ke ghar me aur
rasta par jáike i sab kare hai manai ke ádar páwe khátin. Ham tulogse sac bolila ki i rakam se
ulog ápan inám pái cukal hai. Baki jab tulog ek dusare ke kuch saháita karihe tab tor báwa háth
ke na cáhi jáne ke ki tor dahina háth ka kare hai. I rakam se tor dán chipal rahi. Tor swarag ke
Pita sab chipal cij dekhe hai, aur u toke inám deiga!” Javaans: “Enggonmu pada nglakoni
panyembah kuwi aja kanggo pamèran wong. Mengko ndak Bapakmu nang swarga ora
mberkahi kowé. Nèk kowé pawèh duwit, aja diomong-omongké, kaya wong lamis kaé. Wong
lamis kuwi lumrahé ngomong-omongké bab betyiké, dikabar-kabarké nang sinaguk-sinaguk lan
nang dalan-dalan, supaya dielem wong. Ngertia, wong sing kaya ngono kuwi wis nampa
pembalesané penggawéané. Nanging kanggo kowé, nèk kowé pawèh, aja sampèk wong liya
ngerti. Dadiné pawèhmu ora kétok wong, nanging Bapakmu nang swarga ngerti barang sing
ora kétok, Dèkné sing bakal ngupahi kowé!” - Het geven van hqdj tz’daqa aan de armen is
een Mitz’va, een opdracht van haShem, en niet iets om zichzelf mee te roemen. Een weldoener
die zich hieraan houdt en zonder eigenbelang de naastenliefde beoefent, is een qydj Tzadiq,
een rechtvaardige, die in zijn oprechtheid wandelt. De kinderen van zo een goed mens zijn
waarlijk gelukkig te prijzen.
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“Welzalig de mens die gedurig vreest, maar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil!”
(yl>m Mish’lei [Spreuken] 28:14)
Surinaams:
“Da man disi frede alaten de breiti;
ma da sma disi meki en ati kon nanga tranga sa fadon na ini trobi!”
Hindoestaans:
“Jo manushye nirantar Prabhu ka bhye mánta rehta hai woh dhanye hai,
parantu jo apna man kator kar leta hai woh wipatti men parta hai!”
Javaans:
“Rahayu wong kang tansah wedi-asih marang Sang Elohim,
nanging kang wangkot bakal tumiba ing bilai!”
In de Hebreeënbrief worden we tot driemaal toe gewaarschuwd ons hart niet te verharden:
“Daarom, gelijk Ruach haQodesh [de Heilige Geest] zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort,
verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn,
waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij Mijn werken zagen,
veertig jaren lang; daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd
dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in Mijn
toorn: Nooit zullen zij tot Mijn rust ingaan! Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos,
ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende G’d, maar vermaant elkander dagelijks,
zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de
misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan de Mashiach, mits wij het begin van
onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij
zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, wie waren het dan, die, hoewel
zij de stem gehoord hadden, G’d verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Moshe [Mozes]
uit Egypte waren uitgegaan? En van wie heeft Hij een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was
het niet van hen, die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders
zwoer Hij, dat zij tot Zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen, die ongehoorzaam geweest
waren? Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof. Laten wij daarom op onze
hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot Zijn rust in te gaan bestaat, de
indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun,
maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij
hen, die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals Hij
gesproken heeft: gelijk Ik gezworen heb in Mijn toorn: Nooit zullen zij tot Mijn rust ingaan, en
toch waren Zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed. Want Hij heeft ergens van
de zevende dag aldus gesproken: En G’d rustte op de zevende dag van al Zijn werken; en hier
wederom: Nooit zullen zij tot Mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is, dat sommigen tot
die rust zullen ingaan, en zij, die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn
wegens hun ongehoorzaamheid, stelt Hij wederom een dag vast, heden, als Hij door David na
zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd: Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw
harten niet!” (,yrbi Ivrim [Hebreeën] 3:7 t/m 4:7). Surinaams: “Dat’ meki a de soleki fa a
Ruach haQodesh [Santa Yeye] e taki: Tide efu un yere Gado sten, dan un no mus tranga un
yesi leki den afo fu unu. Den ben meki rigeri a pisten di Mi ben tesi den ini a dreisabana. Drape
den tesi Mi fu luku san Mi bo du aladi den ben si fotenti yari langa san Mi man du. Dat’ meki Mi
ati bron na den tapu, dan Mi taki: Noiti den e tan du san Mi wani, èn den no e ferstan fa Mi wani
tak’ den mus libi. So Mi sweri ini Mi atibron taki: Noiti den sa doro na a presi pe Mi o gi den
rostu. Brada nanga sisa, un mus luku bun tak’ no wan fu unu abi wan takru ati di no e bribi, dan
a drai en baka gi a libilibi Gado. Ma un mus gi makandra dek’ati ala dei, solanga un man taki fu
‘tide’. Dan sondu no o man drai no wan fu un ede, fu un tranga un yesi. Bika wi e teki prati ini
san Mashiach abi, efu te na a kba wi e tan abi a fertrow san wi ben abi na a bigin. Leki fa a skrifi
kba: Tide efu un yere Gado sten, dan un no mus tranga un yesi leki fa den afo fu unu ben du di
den ben meki rigeri. Ma suma na den sma dan di meki rigeri aladi den yere Gado sten? Dati na
ala den sma di Moshe [Moses] ben tyari kmoto fu Egipte. Èn suma na den sma di meki Gado ati
bron fotenti yari langa? Dati na den sma di ben sondu dan den fadon dede ini a dreisabana.
Nanga suma Gado ben abi en di A sweri tak’ noiti den o doro na a presi pe A o gi den rostu?
Dati na den sma di no ben wani arki. So wi e si tak’ den no ben doro na a presi fu di den no ben
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wani bribi. A pramisi fu Gado tak’ un kan doro na a presi pe A o gi un rostu, de ete. Dat’ meki un
mus luku bun tak’ no wan fu unu no tan na baka. Bika wi srefi kisi a bun nyunsu fu yere leki fa
den ben yere en. Ma gi den a nyunsu no tyari bun, bika den no bribi en di den yere en. Ma wi di
bribi o doro na a presi fu rostu. Leki fa Gado taki: Mi sweri ini Mi atibron taki: Noiti den sa doro
na a presi pe Mi o gi den rostu. Ma A ben meki ala sani kba sensi di A ben meki grontapu. Bika
a skrifi wan presi fu a di fu seibi dei taki: Gado rostu tapu a di fu seibi dei fu ala den wroko san A
du. Ma na fesi wi si tak’ Gado taki: Noiti den sa doro na a presi pe Mi o gi den rostu. Den fosi
sma di yere a bun nyunsu no doro na a presi fu di den no du san Gado taki. Ma a de so tak’ son
sma o doro na a presi ete. Fu dat’ede Gado poti wan dei baka, èn dati na ‘tide’. Baka someni
yari A ben meki David taki a srefi sani, leki fa un ben si na fesi kba: Tide efu un yere Gado sten,
dan un no mus tranga un yesi!” Hindoestaans: “Aise dekha hai ki Yeshua Moshe [Mosas] se
auro barka hai. Ohi se Ruach haQodesh [Pawitr Átma] bole hai: Jab tulog áj Parmeswar ke
áwáj sunihe, tab ápan man kathor na karihe jaise tulogke báp-dáda log maidán me karat raha.
Usab hamár acambho kám dekhke tabbo cális baris talak hamme ajmáwat raha. Ohi khát i kul
se hamár dil tut gail aur ham bolli ki: Usab hardam bhatkat rahe hai aur na mánge hai hamár
rasta par cale. Tab ham gussáike kasam kháike bolli ki: Usabke hamár shánti kabhi na miliga.
Bhái log sun, tulog hardam bacáike rahihe ki tulog me se koi ke dil kharáb aur be-biswás na
rahiga aur jinda Parmeswar se na dur hoi jáiga. Ohi se jab talak mauka rahiga tulogke cáhi roj
apane apane me sudháre ke, jeme ekko bháibahin na bahakáwal jái aur páp me bur jáike
thetharai kare. Jab hamlog ant talak Mashiach me sámil rahabe jaise pahile, tab hamlog okar
sáthi báti. Pawitr Átma bolis hai ki: Jab tulog áj Parmeswar ke áwáj sunihe, tab ápan man kathor
na karihe jaise tulogke báp-dáda log karat raha. Ke okar áwáj sunke thetharai karat raha? Israel
ke játi log karis, cáhe Moshe [Mosas] usabke Egypte des me se legail raha. Aur Parmeswar ke
dil cális baris talak ke se tutal? Ulogse jaun páp-burái karat raha aur marmarke maidán me
paral raha. U kekar bise me kasam kháike bolis ki: Usabke hamár shánti kabhi na miliga? U i
sab bát bolis ulogke bise me jaun na mángat raha okar bát sune. Aise hamlog dekhila ki usabke
okar shánti na milal raha ulogke be-biswás ke dwára. Parmeswar wáda karis raha ki u
hamlogke shánti dei. Aur i wáda abbe talak hamlogke khát hai. Ohi se bahut bacáike rahihe ki
koi na soc sake ki hamlog pacharila. Jaise hamlogke báp-dáda log i khus khabar sunis raha,
oisane hamlog bhi sunli rahili. Baki ulog sunke na biswás karis. Ohi se usabke khátin oman
faida na raha. Baki hamlog okar wáda me biswás karila, ohi se Parmeswar hamlogke ápan
shánti deiga. Aur be-biswási logan ke bise me u bolis hai: Ham gussáike kasam khaili hai ki:
Hamár shánti ulogke kabhi na miliga. Jab Parmeswar dunia ke suru me ápan sab kám pura
karis raha, tab okar shánti insán logan khátin bhi raha. Okar pustak me dunia ke suru ke satwa
din ke bise me likhal hai ki: Parmeswar satwa din par ápan sab kám pura karke sustáis. Aur bhi
likhal hai ki: Usabke hamár shánti kabhi na miliga. Je pahile i khus khabar sunke na biswás
karis, u okar shánti na páis. Tabbo koi koi ke abbe Parmeswar ke shánti miliga. Ohi se dher din
bád Parmeswar rája David ke ek git me ‘áj ke din’ ke bise me gawáis hai ki: Jab tulog áj
Parmeswar ke áwáj sunihe, tab ápan man kathor na karihe!” Javaans: “Mulané para sedulur,
Ruach haQodesh [Roh Sutyi] ya wis ngomong ngéné: Ing dina iki, nèk kowé krungu swarané
Gusti Elohim, kowé aja pada ndablek kaya mbah-mbahanmu dèk mbiyèn sing pada nglawan
marang Gusti Elohim lan dongé nang wustèn pada njajal kesabarané Gusti Elohim. Roh Sutyi
uga ngomong ngéné: Ya nang wustèn kono mbah-mbahanmu pada weruh déwé enggonku
nindakké prekara-prekara sing nggumunké, patang puluh taun suwéné. Nanging senajan ngono,
meksa ijik njajal kesabaranku lan pada nglakoni sing ala, kepéngin ngerti tak ajar apa ora.
Mulané Aku jèngkèl tenan marang wong-wong kuwi lan Aku ngomong: Wong-wong kuwi
namung nggawé ala, mulané blas ora bakal dunung apa sing tak tindakké. Aku terus nesu
tenan lan ngomong: Wong-wong kuwi ora pisan-pisan bakal nampa katentremanku. Para
sedulur, mulané aku ngélingké tenanan marang kowé, pada sing ati-ati tenan, aja sampèk
ènèng wong siji waé sangka tengahmu nduwèni gagasan sing ala, sampèk terus mbalik dalan
ninggal Gusti Elohim sing urip, sing mesti bakal tumandang. Aja sampèk kaya ngono para
sedulur, nanging malah pada tansah ngantepké pengandelé sakpada-pada, suwéné awaké
déwé ijik dililani karo Gusti Elohim urip ing jaman sing nang Kitab Sutyi diarani ‘dina iki’. Hayuk
aja sampèk katut dosa, terus ora manut marang Gusti Elohim sing mesti bakal tumandang. Aku
ngomong ngono kuwi, awit nèk awaké déwé mantep terus kaya mauné lan mantep terus tekan
entèk-entèkané, awaké déwé mesti bakal mèlu nampa panduman sangka Gusti Elohim, bareng
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karo Mashiach. Elinga sing ketulis nang Kitab Sutyi: Ing dina iki nèk kowé krungu swarané Gusti
Elohim, aja pada wangkot atimu kaya mbah-mbahanmu dèk mbiyèn, sing pada nglawan
marang Gusti Elohim. Para sedulur, mbok dipikir lelakoné mbah-mbahané awaké déwé, dongé
ora gelem manut marang Gusti Elohim. Senajan dituntun karo nabi Moshe [Moses] lunga
sangka negara Egipte lan wong-wong pada krungu swarané Gusti Elohim déwé, meksa ijik
pada wani marang Gusti Elohim. Patang puluh taun suwéné wong-wong pada nglakoni ala lan
marakké Gusti Elohim nesu tenan. Lah entèk-entèké kepriyé? Kabèh pada mati nang wustèn.
Sampèk Dèkné ngomong ngéné: Aku ora bakal nglilani wong-wong iki nampa katentremanku.
Lah kuwi Gusti Elohim ngomong karo sapa para sedulur? Apa ora ngomong karo mbahbahané awaké déwé mbiyèn sing ora gelem manut? Pantyèn! Mulané saiki awaké déwé
dunung kenèng apa wong-wong ora bisa nampa katentremané Gusti Elohim, yakuwi, jalaran
ora pada mantep terus enggoné pretyaya marang Gusti Yeshua haMashiach. Para sedulur,
prejanjiané Gusti Elohim nèk awaké déwé dililani nampa katentremané, ijik kanggo, mulané
awaké déwé kudu sing ati-ati tenan supaya nang tengahmu aja sampèk ènèng wong siji waé
sampèk ora nampa katentremané Gusti Elohim. Awit tunggalé waé karo wong-wong kuwi,
awaké déwé ya wis krungu kabar kabungahané Gusti Yeshua haMashiach. Nanging iku ora
nekakké betyik blas kanggo wong-wong kuwi. Awit senajan krungu, nanging meksa ora gelem
pretyaya. Nanging awaké déwé sing pretyaya, awaké déwé bakal nampa katentremané Gusti
Elohim. Tembungé Gusti Elohim uniné ngéné: Jalaran Aku nesu tenan marang bangsa iki,
mulané Aku ngomong nèk Aku ora bakal nglilani bangsa iki nampa katentremanku. Senajan
Gusti Elohim wis rampung karo penggawéané kawit mbiyèn dongé Dèkné nggawé jagat, meksa
Dèkné ngomong ngono kuwi mau. Bab dina sing nomer pitu nang Kitab ketulis ngéné: Ing
pitung dinané Gusti Elohim lèrèn sakwisé kerjanané kabèh rampung. Uga ènèng ayat liyané
nang Kitab sing uniné ngéné: Aku ora bakal nglilani wong-wong iki nampa katentremanku.
Wong-wong sing krungu kabar kabungahané Gusti sing ndisik déwé malah ora pada nampa
katentremané Gusti Elohim, jalaran ora pada pretyaya. Nanging ènèng wong liya-liyané sing
dililani nampa katentreman kuwi. Mulané Gusti Elohim nyawiské dina liyané, yakuwi dina sing
diarani ‘dina iki’, kanggo wong-wong, supaya bisa nampa katentremané. Gusti Elohim wis
ngomongké bab kuwi marang mbah-mbahané awaké déwé dèk mbiyèn, nanging let pirang
pirang taun sakwisé kuwi, Gusti Elohim ngomongké bab iki menèh lantaran ratu David, sing
uniné kaya sing ndisik mau: Ing dina iki, nèk kowé krungu swarané Gusti Elohim, kowé aja pada
wangkot atimu!” - Wat wordt daarmee bedoeld? Wat is dat, het hart verharden? Wel, het hart
verharden is het bewust niet luisteren naar G’ds roepstem, het hart toesluiten voor de
waarschuwingen van de Eeuwige. Deze verharding van het hart zal er uiteindelijk toe leiden dat
mensen zich niet eens meer kunnen bekeren met het gevolg dat ze zichzelf in het verderf
storten en verloren zullen gaan. Daarom zegt Sh’lomo [Salomo] in yl>m Mish’lei [Spreuken]
29:1 in de Groot Nieuws Bijbel: “Wie ondanks terechtwijzingen hardnekkig blijft, wordt plotseling
zo gestraft, dat er geen redding meer mogelijk is! - Da sma disi ben kisi furu fermane ma a
tranga en neki, wanten-wanten den sa figi en puru, èn yepi no de moro!” Maar G’d heeft ons lief
en wil maar al te graag dat wij behouden worden. Laten we daarom aandachtig naar Zijn stem
luisteren en Zijn waarschuwingen ter harte nemen.
“Daarom verlangt de Eeuwige ernaar u genadig te zijn,
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen,
want de Eeuwige is een G’d van recht. Welzalig allen die op Hem wachten!”
(v hyi>y Yeshayahu [Jesaja] 30:18)
Surinaams:
“Fu dat’ede Masra sa wakti, so dati A kan sori un gnade
èn fu dat’ede A sa kisi bigi nen, fu A sa sori un sari-ati, bikasi Masra de wan Gado fu krutu.
Blesi de na tapu ala den sma disi wakti fu En!”
Hindoestaans:
“Taubhi Prabhu isliye wilamb karta hai ki tum par anugrah kare,
aur isliye unce utega ki tum par daya kare.
Kyonki Prabhu nyayi Parmeshwar hai,
kya hi dhanye hain we jo us par ásha legáe rehte hain!”
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Javaans:
“Awit saka iku Pangeran Elohim ngantos-antos
marang wèktuné anggoné bakal ngatingalaké katrèsnané marang kowé kabèh;
mulané banjur jumenèng arep nandukaké kawèlasan marang kowé kabèh.
Amarga Pangeran Elohim iku Gusti Elohim kang adil;
rahayu sakehé wong kang nganti-anti marang Panjenèngané!”
Dit tekstgedeelte sluit precies aan bij Spreuken 28:14 en 29:1, want in Jesaja 30:15 schrijft de
profeet in de vertaling van Het Boek: “Want de Eeuwige G’d, de Heilige van Israël, zegt: Alleen
door naar Mij terug te keren en op Mij te wachten, kunt u worden gered; in rust en vertrouwen
ligt uw kracht, maar dat wilt u niet!” Surinaams: “Bikasi so Masra Gado, da Santawan fu Israel,
de taki: Te un drai baka èn rostu, un sa feni ferlusu; na ini tiri èn fertrow un sa feni un tranga,
ma un no ben wani!” Dan in vers 18: “Desondanks wacht de Eeuwige nog steeds tot u bij Hem
komt, zodat Hij u Zijn liefde kan tonen; Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals Hij
heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op Hem wachten tot Hij hen te hulp komt!” Surinaams:
“En fu dat’ede Masra sa wakti, so dati A kan sori un gnade, èn fu dat’ede A sa kisi bigi nen, fu A
sa sori un sari-ati, bikasi Masra de wan Gado fu krutu. Blesi de na tapu ala den sma disi wakti
fu En!” En tenslotte in vers 21: “En als u G’ds paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter
u horen zeggen: Nee, dit is de weg, hier moet u lopen…” Surinaams: “En un yesi sa yere wan
wortu na un baka taki: Disi de da pasi, waka na en ini, te un drai na na da letianusei, èn te un
drai na da kruktuanusei…” Het is dus letterlijk van levensbelang dat wij de stem van G’d leren
kennen en als wij Hem echt toebehoren, dan luisteren wij ook naar Zijn stem, want Hij spreekt
vandaag de dag nog steeds tot ons en de Goede Herder heeft zelf gezegd: "Mijn schapen
luisteren naar Mijn stem!” Surinaams: “Mi skapu sa yere Mi sten!" (]nxvy Yochanan [Johannes]
10:16). Wees daarom stil en luister naar wat de Eeuwige je te zeggen heeft.
“Welzalig gij die aan alle wateren zaait; die rund en ezel vrij laat ronddolen!”
(v hyi>y Yeshayahu [Jesaja] 32:20)
Surinaams:
“Blesi fu un disi prani na sei fu ala den watra,
disi meki da kaw nanga da buriki waka lontu!”
Hindoestaans:
“Kya hi dhanye ho tum jo sab jalashyon ke pás bij bote,
aur bailon aur gadahon ko swatantrata se carate ho!”
Javaans:
“Rahayu kowé kang padha bisa nyebar ing sakehing panggonan kang ana banyuné,
kang bisa ngetyulaké sapiné lan kuldiné menyang ing ngendi-endi!”
Deze zaligspreking is uitsluitend voor G’ds uitverkoren volk Israël bedoeld en voor niemand
anders, want na de aankondiging van de straffen voor haar ongehoorzaamheid zegt de profeet
vanaf vers 15 in de Groot Nieuws Bijbel namens de Eeuwige: “Dat alles zal duren totdat G’ds
Geest over ons komt. Dan wordt de woestijn weer een boomgaard, en groeit de boomgaard uit
tot een woud. Dan heersen recht en gerechtigheid overal in het land: in de woestijn en in de
vruchtbare velden. En waar gerechtigheid heerst, bloeien vrede, rust en veiligheid, voor altijd.
Mijn volk zal leven in een oord van vrede: veilig zal het er wonen, in ongestoorde rust. Jullie
zullen gelukkig zijn; er is volop water wanneer je gaat zaaien, runderen en ezels lopen er
vrijelijk rond.” Surinaams: “Te leki da Yeye fu da hei presi sa kanti fadon na wi tapu, èn da
woestijn sa de wan gron disi meki furu frokru, èn den sa luku na da gron disi meki furu froktu
leki wan busi. Dan krutu sa libi na ini da woestijn, èn gerechtigheid sa tan na ini da gron disi
meki froktu. En da wroko fu gerechtigheid sa de freide, èn gerechtigheid sa meki rostu nanga
kowru hati fu teigo. Mi pipel sa libi na ini wan presi fu freide, èn na ini den oso sondro frede, èn
na ini tiri presi fu rostu. Blesi fu un disi prani na sei fu ala den watra, disi meki da kaw nanga da
buriki waka lontu!” In hoofdstuk 30:23-24 zegt Jesaja precies hetzelfde: “Voor het zaad in je
akkers zal G’d regen geven. Het brood dat het land opbrengt, zal smakelijk en voedzaam zijn.
Uitgestrekt zijn de weiden, je vee kan overal grazen. De ossen en ezels bewerken je land, zij
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zullen voer eten, met zuring vermend en opgeschud met vork en riet!” Surinaams: “Da a sa gi
un alen na un siri, èn un sa prani da gron nanga dati, èn da gron sa gi brede, èn a sa de fatu èn
meki furu; na da dei dati, un kaw sa nyan na ini den bigi wei. So srefi da kaw nanga den yongu
buriki disi wroko da gron sa abi krin nyanyan, disi den ben wai nanga wan waiwai!” Door de
eeuwen heen vond men dit wel een heel bijzondere profetie voor een land dat niet meer dan
één grote rotsachtige woestijn was, maar sinds de laatste paar decennia zien wij deze profetie
geleidelijk aan stukjes bij beetjes in vervulling gaan als we naar Israël kijken. De bergen van
Juda, eens door erosie vervormde kale rotsen, zijn weer bekleed met bossen, olijfgaarden,
wijnbergen en welvarende dorpen en steden. Naast de door woestijnzand bedolven ruines van
verlaten steden verrijzen weer bloeiende nederzettingen, de uitgestrekte moerassen in Galilea,
een broedplaats voor malaria, veranderden in vruchtbare fruitplantages en zelfs in de
troosteloze Negevwoestijn staat opnieuw de vrijgeboom in volle bloei! Al de prachtige woorden
van Jesaja zien we voor onze ogen in vervulling gaan. De woestijn zal daadwerkelijk bloeien als
een roos…
“Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt;
die acht geeft op de Shabat, zodat hij hem niet ontheiligt,
en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet!”
(v hyi>y Yeshayahu [Jesaja] 56:2)
Surinaams:
“Blesi fu da man di de du disi, èn da manpikin fu libisma disi de hori faste na en;
den disi hori da Saba-dei èn no pori en,
èn den disi hori den anu baka fu du iniwan ogri!”
Hindoestaans:
“Kya hi dhanye hai woh manushye jo aisa hi karta,
aur woh ádmi jo is par sthiyar rehta hai,
jo wishrámdin ko pawitre manta aur apawitre karne se baca rehta hai,
aur apne háth ko sab bhanti ki burái karne se rokta hai!”
Javaans:
“Rahayu wong kang nglakoni, lan anaking manungsa kang nggondheli iku,
kang nètèpi dina Sabat lan ora dinajisaké,
sarta kang mekak awaké aja nganti nindakaké sadhengaha piala!”
Een van de problemen waar men tegen aan loopt, als men zich als gelovige uit de volken
oriënteert op de Joodse wortels van zijn geloof, is het feit dat Joden en christenen een
verschillende wekelijkse rustdag hebben: het Jodendom de Shabat en het christendom de
zondag. Als wij dezelfde G’d aanbidden en beiden dezelfde bijbel als G’ds woord beschouwen
en de inhoud daarvan in ons leven toepassen, dan rijst onmiddellijk de vraag: waarom houden
wij niet dezelfde rustdag? Of is de Shabat alléén voor de Joden? Volstrekt niet! Het is een
historisch feit, dat ook de eerste niet-joodse christenen ruim 300 jaar lang de Shabat vierden.
En Yeshayahu haNavi [de profeet Jesaja] zei reeds meer dan 2700 jaar geleden, dat er een tijd
zal komen, dat de hele mensheid in gehoorzaamheid G’ds heilige geboden zal onderhouden:
“Welzalig die sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft
op de Shabat, zodat hij hem niet ontheiligt” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 56:2). Surinaams:
“Blesi fu da man di de du disi, èn da manpikin fu libisma disi de hori faste na en; den disi hori da
Saba-dei èn no pori en!” Let wel: hij zegt niet “Welzalig de Israëliet”, maar hij zegt heel
universeel en wereldomvattend: “Welzalig ieder mensenkind, dat de Shabat houdt! - Blesi fu da
manpikin fu libisma disi de hori da Saba-dei” - In vers 6 gaat hij verder: “En de vreemdelingen
die zich bij de Eeuwige aansloten om Hem te dienen, en om de naam van Adonai lief te hebben,
om Hem tot knechten te zijn, allen die de Shabat onderhouden, zodat ze hem niet ontheiligen,
en die vasthouden aan Mijn verbond: hen zal Ik brengen naar Mijn heilige berg en Ik zal hun
vreugde bereiden in Mijn bedehuis...” Surinaams: “So srefi, den manpikin fu da fremdu suma,
disi tyari densrefi kon makandra na Masra fu dini En, èn fu lobi da nen fu Masra, fu de En dinari,
ibriwan disi hori da Saba-dei èn a no pori en, èn disi hori Mi ferbontu: Mi sa tyari den kon na Mi
santa bergi, èn Mi sa meki den prisiri na ini Mi oso fu begi…” Hier staat dus niet: de
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vreemdelingen die zich bij Israël aansloten, dus proselieten, maar: de vreemdelingen die zich bij
de Eeuwige aansloten, allen die de Shabat onderhouden en vasthouden aan G’ds Verbond.
Yeshayahu [Jesaja] profeteerde dus, dat zelfs op de nieuwe aarde de gelovigen uit alle volken
(dus niet alleen de Joden) nog steeds (of beter gezegd: eindelijk!!!) de wekelijkse Shabat zullen
heiligen: “Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn
aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord van de Eeuwige, zo zal uw nageslacht en uw
naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Shabat
tot Shabat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de
Eeuwige” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 66:22-23). Al wat leeft, elke sterveling, elk mensenkind,
dat de Tora van de Eeuwige naleeft, vasthoudt aan Zijn Verbond, de Shabat onderhoudt en de
nieuwemaansdagen viert, zal welzalig zijn en de Eeuwige zal hem zegenen en vreugde
bereiden. Wat een prachtig vooruitzicht zowel voor de gelovigen uit Israël alsook voor de
gelovigen uit de volken! Laat u derhalve niet wijsmaken dat al deze dingen alleen maar voor de
Joden van toepassing zouden zijn en dat u vrij zou zijn van de wet. Niets is minder waar! De
bovenstaande toekomstprofetieën zeggen het tegenovergestelde!
“Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt!”
(laynd Dani’el [Daniël] 12:12)
Surinaams:
“Blesi fu da sma disi de wakti, èn disi de kon na di fu wan dusun nanga dri hondro nanga dri
tenti na feifi dei!”
Hindoestaans:
“Kya hi dhanye hai woh, jo dhiraj dhar kar terah sau paintis din ke ant tak bhi pahunce!”
Javaans:
“Rahayu wong kang tètèp nganti-anti tumeka sewu telung atus telung puluh lima dina!”
En nu zijn we dan uiteindelijk gekomen bij de laatste zaligspreking in de TeNaCH. Toch roept
dit vers wel een aantal vragen op die niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Waar gaat het
over en over wie gaat het? Om daar wat meer duidelijkheid in te krijgen moeten we eigenlijk
eerst het hele hoofdstuk 12 lezen: “Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de
zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet
geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al
wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde,
zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de
verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid
hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden
verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal
vermeerderen. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever
van de rivier, en de ander aan gene oever der rivier, en de een zeide tot de man die met linnen
klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoelang toeft het einde
dezer wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich
boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn
rechterhand en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer
er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze
dingen voleindigd zijn. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop
zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven
verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de g’ddelozen zullen g’ddeloos handelen; en geen der g’ddelozen zal het verstaan, maar
de verstandigen zullen het verstaan. En van de tijd af dat het dagelijkse offer wordt gestaakt en
een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig
dagen; Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.
Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der
dagen.” Surinaams: “En na da ten dati, Michael sa opo tanapu, da bigi fesiman disi de tanapu
gi den pikin fu yu pipel, èn wan ten fu trobi sa pasa, èn noiti so wan ten fu trobi ben de sinsi wan
pipel ben de te leki da srefi ten; èn na da ten dati, yu pipel sa feni ferlusu, ibriwan disi den feni
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en nen skrifi na ini da buku. En furu fu den disi de sribi na ini da doti fu da gron sa wiki baka,
son fu go na libi fu teigo, èn son fu syen èn pori nen fu teigo. En den sma disi abi koni sa skijn
leki da brinki fu den stari, èn den sma disi de drai furu sma kon na gerechtigheid sa brinki leki
den stari fu teigo. Ma yu, o Daniel, tapu den wortu, èn stampu da buku te leki da ten fu kaba;
furu sma sa lon kon; èn koni sa kon moro hipi. Dan mi, Daniel, ben luku, èn luku, den tra tu
suma ben tanapu, da wan na da syoro disi fu da liba, èn da trawan na da syoro dati fu da liba.
En wan fu den ben taki gi da man disi ben weri linnen krosi disi ben de na tapu den watra fu da
liba taki: O langa a sa de te leki da kaba fu den wondru disi? En mi ben yere da man disi ben
weri linnen krosi, disi ben de na tapu den watra fu da liba, di a ben hori en leti anu nanga en
kruktu anu na heimel, ën a ben sweri na En disi de libi fu teigo, dati a sa de fu wan ten, nanga
den ten, nanga wan afu ten; èn te a sa panya da krakti fu da santa pipel, ala den sani disi sa
kaba. En mi ben yere, ma mi no ben ferstan; dan mi ben taki: O mi Masra, san sa de da kaba fu
den sani disi? En a ben traki: Teki yu pasi, Daniel, bikasi den wortu de tapu èn stampu te leki da
ten fu da kaba. Furu sma sa kon krin, èn den sa kon weti, èn den sa abi tesi; ma den takrusma
sa du takru sani; èn no wan fu den takru sma sa ferstan, ma den koni sma sa ferstan. En fu da
ten disi den puru da aladei ofrandi èn den seti da fisti sani leti-opo disi tyari pori kon, wan dusun
nanga tu hondro nanga neigi tenti dei sa pasa. Blesi fu da sma disi de wakti, èn disi de kon na
di fu wan dusun nanga dri hondro nanga dri tenti na feifi dei. Ma teki yu pasi te leki da kaba;
bikasi yu sa rostu, èn yu sa opo go na yu presi na da kaba fu den dei.” Nu weten we iets meer,
want het gaat hier duidelijk over de eindtijd, en met de tijd, tijden en een halve tijd in vers 7
zullen uiteraard de 3 ½ jaar ofwel 42 maanden c.q. 1260 dagen van de Grote Verdrukking
worden bedoeld; maar wat vers 12 betreft zitten we nog steeds met de vraag: Wie zijn degenen
die hier zalig worden gesproken en wat wordt er bedoeld met het bereiken van 1335 dagen?
Het is niet gemakkelijk om direct te begrijpen wat hiervan de bedoeling is. Wel, eerlijk gezegd
zat ook ik daar zelf ook behoorlijk mee en vroeg ik mijzelf af hoe ik deze tekst als afsluiting van
deze bijbelstudie aan u zou moeten uitleggen. Op zich is het helemaal niet zo vreemd dat ik
daar eerst geen antwoord op had, want tot nu toe lijkt namelijk nog niemand ooit met een solide
verklaring van deze tekst te zijn gekomen. De theologen zijn over deze kwestie erg verdeeld en
op het Internet vond ik de meest vreemde uitlegpogingen. Tot nu toe is het nog geen enkele
bijbelgeleerde gelukt om de 1335 dagen in Daniël 12:12 met de 1290 dagen in vers 11 te
verzoenen, laat staan met de 1260 dagen in vers 7. Niemand kan een stevig onderbouwd
bewijs geven dat zijn theorie de juiste is. Ze hebben allemaal gaten en ook ik wil niet beweren
nu wel de oplossing gevonden te hebben, want dat is onmogelijk omdat Yeshua nadrukkelijk
gezegd heeft dat niemand de dag noch het uur weet, maar ik wil wel een aantal zeer
opmerkelijke feiten voor u op een rijtje zetten waar de Eeuwige mij op gewezen heeft en die
zeer zeker de moeite waard zijn om in overweging te nemen. Ik wil ze graag met u delen en het
is dan aan u wat u daarmee doet. In hoofdstuk 9 schrijft Daniël over de antichrist: “En hij zal het
verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en
spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel
tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is!”
(laynd Dani’el [Daniël] 9:26b-27). Als wij de sleutel voor het ontsluiten van de
eindtijdprofetieën hanteren, die wij in laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 4:6 en rbdmb Bamidbar
[Numeri] 14:34 vinden, namelijk dat 1 dag gelijk staat aan 1 jaar, dan omvat de door Daniël
genoemde week een periode van 7 jaar. Door de komst van de “gruwel der verwoesting” op de
helft van de jaarweek, wordt deze verdeeld in twee periodes van elk 3½ jaar, te weten de kleine
en de grote verdrukking. Talrijke teksten uit Daniël en Openbaring spreken over deze periode
van 3½ jaar, die gelijk staat aan 42 maanden of 1260 dagen en ook wel genoemd wordt: een
tijd, tijden en een halve tijd: “En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta
op en meet de tempel G’ds en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof,
die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij
zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen
lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.” (]vyzx
Chizayon [Openbaring] 11:1-3). “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats
heeft, door G’d bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.”
(]vyzx Chizayon [Openbaring] 12:6). “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen,
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vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee
vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij
onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.” (]vyzx
Chizayon [Openbaring] 12:13-14). “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de
heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en
zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (laynd Dani’el
[Daniël] 6:25). “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en g’dslasteringen spreekt;
en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.” (]vyzx Chizayon
[Openbaring] 13:5). Deze periode van 3 ½ jaar (tijd, tijden en een halve tijd) staat dus gelijk aan
42 maanden, en uitgaande van 30 dagen per maand volgens de oude kalender komen we dus
tot een totaal van 1260 dagen. Tot zover is het duidelijk, want dat wisten we al uit eerde
bijbelstudies. Maar nu wordt het een stuk moeilijker, want nu doet zich het opmerkelijke feit voor
dat in Daniël 12:11 opeens een periode van 1290 dagen genoemd wordt. Dat zijn dus 30 dagen
meer, en in vers 12 is er zelfs sprake van 1335 dagen. Dat is nog eens 45 dagen meer dan de
in vers 11 genoemde 30 dagen en zelfs 75 dagen meer dan de 1260 dagen in al die andere
teksten. Waar komt dat verschil vandaan? Wel, wat die 30 dagen betreft, zou dat kunnen wijzen
op de schrikkelmaand Adar II, die zeven keer in een cyclus van 19 jaar wordt ingevoegd om het
maanjaar in de pas te laten lopen met het zonnejaar dat 365 dagen telt. Dat lijkt mij echter zeer
onwaarschijnlijk omdat we in dat geval namelijk in deze 3 ½ jaar op een totaal van 1278 dagen
uitkomen en bovendien de schrikkelmaand Adar II geen 30 dagen, maar 29 dagen telt. Wat ik
echter wel zeer opmerkelijk vind is het feit, dat er tussen de 13e Adar (Purim) en de 14e Nisan
(Pesach) precies 30 dagen liggen. Of dat die extra 30 dagen zijn durf ik niet te beweren, maar ik
vind aantal dagen tussen deze twee bevrijdingsfeesten zo bijzonder dat ik u daar toch wel even
op wilde attenderen. Gezien het feit dat de Antichrist precies in het midden van de jaarweek zijn
ware identiteit openbaart gaan we nog steeds ervan uit, dat de Grote Verdrukking 1260 dagen
zal duren. Maar dan zitten we wel met de volgende vraag, namelijk, in welke maand en op
welke datum deze periode begint en in welke maand en op welke datum ze eindigt. Algemeen
gaat men weliswaar uit van Pesach en Rosh haShana, maar zo simpel is het niet. In de Tora
worden immers zes data genoemd die in aanmerking zouden kunnen komen als begindatum en
einddatum van de drie en een half jaar. Alle zes data vormen namelijk het begin van een
nieuwe periode en liggen beurtelings tot op de dag exact zes maanden uit elkaar:
 Van de 1e Nisan (1e maand en Bijbels nieuwjaar) tot de 1e Tish’ri (7e maand en Joods
nieuwjaar) is het precies een half jaar.
 Van de 10e Nisan (apart zetten van het Pesach-offer) tot de 10e Tish’ri (het wegzenden
van de zondebok op Yom Kipur) is het eveneens precies een half jaar.
 Ook van de 15e Nisan (1e dag Chag haMatzot) tot de 15e Tish’ri (1e dag Sukot) is het
precies een half jaar.
Dat wil dus het volgende zeggen: als de wegname van de uitverkorenen tijdens de Sederviering
van Pesach zou plaats vinden, dan zou de wederkomst met Rosh haShana niet mogelijk zijn,
maar wel bij het begin van Sukot. Omgekeerd zou de wegname met Pesach niet mogelijk zijn
als de wederkomst daadwerkelijk met Rosh haShana plaats vindt. In dat geval zou de wegname
reeds op de 1e Nisan moeten gebeuren. In beide gevallen is de afstand ertussen minder dan
een half jaar. Puur rekenkundig gezien is de gebruikelijke opvatting van wegname met Pesach
en wederkomst met Rosh haShana dus niet mogelijk, maar daar staat wel tegenover dat
Yeshua met betrekking tot deze periode heeft gezegd: “Indien die dagen niet ingekort werden,
zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden
ingekort.” (vhyttm Matityahu [Mattheüs] 24:22). Toch juist met het oog hierop en ook omdat
Yeshua gezegd heeft dat niemand de dag noch het uur weet moeten wij waakzaam zijn en ons
gereed maken om ons eigen Egypte met grote haast te verlaten, zoals ook onze voorouders het
destijds gedaan hebben. Als wij om ons heen kijken en het nieuws volgen zien wij steeds meer
profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Het kan echt niet lang meer duren. Er zijn volop
duidelijke aanwijzingen, dat er binnenkort schokkende gebeurtenissen zullen plaats vinden die
een ongekende impact op de totale wereld zullen hebben: “Zie, de Dag des HEREN komt,
meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te
maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des
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hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar
licht niet schijnen.” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 13:9-10, NBG-vertaling). “Ik zag, toen het
zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een
rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die
door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een
boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 6:12-14,
Nieuwe Bijbelvertaling). “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en
rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en
geduchte Dag des HEREN komt!” (lavy Yo’el [Joël] 2:30-31, NBG-vertaling; Hebreeuwse Bijbel:
3:3-5). Zo te zien staat ons een meteorietenregen te wachten en alsof dat nog niet erg genoeg
is wordt er ook nog gesproken over aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De toevoeging, dat
geen berg of eiland op zijn plaats blijft kan zelfs duiden op enorme tsunami’s en misschien zelfs
continentverschuivingen. Maar voordat de geduchte Dag des HEREN komt zal de zon geheel
verduisteren en de maan zal bloedrood worden! Dat zijn echt geen leuke vooruitzichten en de
kans is groot, dat dit, waarover de profeten duizenden jaren geleden hebben gesproken, zelfs
binnen afzienbare tijd daadwerkelijk zal gebeuren. Op 10 december 2011 hebben we de meest
recente totale maansverduistering gehad. Bij een totale maansverduistering staan de zon, de
aarde en de maan op één lijn, met de aarde in het midden. Daardoor bevindt de maan zich
volledig in de kernschaduw van de aarde met het gevolg dat er geen direct zonlicht meer op de
maan valt. Normaalgesproken weerkaatst de maan namelijk het licht van de zon naar de aarde,
maar als de aarde in de weg staat en de maan daarom geen zonlicht kan ontvangen, dan zou
hij in principe dus ook niet zichtbaar kunnen zijn. Een klein beetje zonlicht valt echter wel door
de aardatmosfeer en wordt gebroken, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken.
Het beetje zonlicht dat dus wel door de aardatmosfeer dringt is rood, waardoor er een rode
gloed over de verduisterde maan komt. Dat is dus die rode maan, waarover hier gesproken
wordt. De maansverduisteringen kunnen zich uiteraard alleen tijdens de volle maan voordoen,
wanneer de maan tegenover de zon staat. Dat gebeurt echter niet bij elke volle maan, omdat de
maan zich meestal iets boven of onder de ecliptica bevindt, dat is het vlak waarin de aarde rond
de zon draait. Om deze reden komt een volledige maansverduistering dus slechts zelden voor.
De eerstvolgende zal pas plaats vinden op 15 april 2014, 8 oktober 2014, 4 april 2015 en 28
september 2015 en daar tussen in, op 20 maart 2015 alsook een jaar later, op 9 maart 2016,
komt er ook nog een totale zonsverduistering bij. De astronomische kans dat er een totale
zonsverduistering op een bloedmaantetrade volgt is sowieso al erg klein, maar dat dit zelfs
achter elkaar in twee opeenvolgende jaren gebeurt, is echt buitengewoon! En alsof dat nog niet
genoeg is zal dit beide keren zelfs plaats vinden met Rosh Chodesh, en dan nog wel de nieuwe
maan van de 1e maand Nisan. De totale zonsverduistering van 20 maart 2015 vindt plaats in de
noordelijke Atlantische oceaan. Het pad loopt dan tussen IJsland en de Britse eilanden door.
Op Spitsbergen en de Faroe-eilanden is de verduistering totaal, maar in Nederland zal er
slechts een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden. Op zaterdag 4 april 2015 vindt een
totale maansverduistering plaats met een grootte van 1.00 in de kernschaduw. De eclips is in
Nederland echter onzichtbaar. De daarop volgende totale maansverduistering met een grootte
van maar liefst 1.28 in de kernschaduw zal in de nacht van maandag 28 september 2015 plaats
vinden. De eclips, die om 02:11 uur begint, is dan vanuit Nederland in zijn geheel zichtbaar. Ze
zal om 04:48 uur vanuit Utrecht gezien op een hoogte van circa 24° bij het maximum staan en
eindigt om 07:24 uur. Op zich is dat allemaal wetenschappelijk gezien niet zo vreemd en hoeft
dus niet meteen in direct verband gebracht te worden met de bovengenoemde profetieën met
betrekking op de wederkomst van Yeshua, ware het niet dat de tijdstippen waarop deze vier
bloedrode maansverduisteringen op een rij plaats zullen vinden, ‘toevallig’ allemaal op Bijbelse
feestdagen vallen: 15 april 2014 (Pesach), 8 oktober 2014 (Sukot), 4 april 2015 (Pesach) en 28
september 2015 (Sukot). Het feit dat deze vier bloedrode maansverduisteringen zich in 2014 en
2015 zowel op Pesach als op het Loofhuttenfeest voordoen is toch echt wel heel bijzonder en
zou best wel ingrijpende gebeurtenissen met betrekking tot Israël kunnen aankondigen! Het
samenvallen van dergelijke tetrades met Bijbelse feestdagen ging namelijk al drie keer eerder in
de geschiedenis gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen voor het Joodse volk:
 1493/1494: De verdrijving van de Joden uit Spanje door de inquisitie
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 1947/1948: De wedergeboorte van G’ds eigen land Israël als onafhankelijke staat
 1967/1968: De bevrijding en hereniging van Jeruzalem als hoofdstad van Israël
Zou het mogelijk kunnen zijn, dat met het oog hierop de belangrijke gebeurtenis, die gepaard
gaat met de bloedrode maansverduisteringen in 2014/2015 en de totale zonsverduisteringen in
2015/2016, de Dag des HEREN is? Wel, volgens de profeet Yo’el [Joël] zullen de maans- en
zonsverduisteringen niet op de Dag des HEREN plaats vinden, maar voordat de geduchte Dag
des HEREN komt. Dat wil dus zeggen, dat wij de wederkomst van Yeshua pas op z’n vroegst
tijdens een van de najaarsfeesten in 2016 kunnen verwachten of zelfs later. Maar als dat
daadwerkelijk het geval mocht zijn, dan heeft dat voor ons allen uiteraard een heel ingrijpende
consequentie: uitgaande van de najaarsfeesten 2016 zou dat namelijk kunnen betekenen, dat
de wegname, die zoals bekend 3 ½ eerder zal plaatsvinden, dus reeds tijdens of zelfs voor
Pesach 2013 zou kunnen gebeuren. Dat is dus kortdag, want dit is immers de bijbelstudie van 1
maart 2013 en op dinsdagavond 12 maart na zonsondergang begint al de maand Nisan 5773.
Of de wegname daadwerkelijk in maart 2013 zal plaatsvinden moeten we gewoon afwachten.
Persoonlijk denk ik van niet, want er blijven namelijk nog twee andere opties open. Kijk, dàt er
in 2016 na de aankondiging door 4 maans- en 2 zonsverduisteringen op Bijbelse feestdagen
schokkende gebeurtenissen zullen plaatsvinden, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar het
hoeft natuurlijk niet per se de wederkomst van Yeshua te zijn. Het zou best nog wel eens
kunnen dat het juist de wegname in het midden van de jaarweek is, maar dat zou dan weer
betekenen, dat de eerste 3 ½ jaar van de kleine verdrukking nu al in 2013 zouden beginnen en
op zich zou dat nog niet eens zo een gek idee zijn, want als we zo om ons heen kijken zien we
toch wel een zorgwekkende ontwikkeling gebeuren, die men zonder meer een kleine
verdrukking zou kunnen noemen. De derde optie is echter, dat het jaar 2016 pas het begin is
van de jaarweek, dus van de zeven jaar waarin de antichrist de wereld in zijn greep zal hebben.
Persoonlijk denk ik meer in die richting, want de tempel is immers nu in 2013 nog niet gebouwd
en dat moet volgens de traditionele opvattingen toch eerst gebeuren. Maar voor het zelfde geld
wordt in de bijbelse profetieën helemaal niet de tempel van steen, maar de tempel van de
lichamen der gelovigen bedoeld. Alleen G’d weet het! De tijd zal het leren, maar ondertussen
moeten we wel rekening houden met de mogelijkheid, dat de wegname vanaf nu elk moment
kan plaats vinden en dat we ervoor moeten zorgen dat we niet achterblijven. Bent u daar klaar
voor? - Eigenlijk zou dit een prachtige zin zijn om deze Bijbelstudie mee af te sluiten, maar we
zijn er nog niet. We zitten namelijk nog steeds met de vraag wie degenen zijn die in Daniël
12:12 zalig worden gesproken en wat er bedoeld wordt met het bereiken van de 1335 dagen.
Wel, als we de 1260 dagen van de Grote Verdrukking aftrekken van de 1335 dagen in vers 12,
dan blijft er nog een verschil van 75 dagen. Wat is de betekenis van dit getal? Waarom zijn
deze extra 75 dagen toegevoegd? Ik had echt geen idee wat hiervan de bedoeling was totdat
de Eeuwige op mijn hart gelegd heeft de Luach (Joodse agenda) er even bij te pakken en te
gaan tellen zoals ik dat ook gedaan heb met de dagen tussen Purim en Pesach. Omdat ik ervan
uitging dat de Grote Verdrukking eindigt met de komst van de Mashiach op Yom T’rua, begon ik
vanaf de 1e Nisan 75 dagen te tellen en kwam op een datum uit, die verder geen betekenis
heeft. Maar toen bedacht ik opeens, dat met de komst van Yeshua de verzoening nog niet heeft
plaats gevonden, want Zijn wederkomst is immers slechts het begin van de strijd en daarna
moest het oordeel nog komen. De ware verzoening vindt pas plaats na de tien ontzagwekkende
dagen van reiniging en verootmoediging, dus op Yom Kipur, de Grote Verzoendag, waarop
eveneens de Shofar geblazen wordt en als het ware één geheel vormt met Rosh haShana.
Daarom begon ik opnieuw te tellen, maar deze keer vanaf Yom Kipur en wat schetst mijn
verbazing? Deze keer klopte het precies! Weet u bij welke dag ik deze keer uitkwam? Bij het
begin van Chanuka, het feest van de herinwijding van de Tempel! Wow! Dat is toch echt geen
toeval! Tussen Yom Kipur en Chanuka liggen precies 75 dagen! Dat wil dus zeggen, dat na de
1260 dagen van de Grote Verdrukking en 75 dagen na de Grote Verzoening, bij elkaar opgeteld
1335 dagen, G’ds Tempel opnieuw ingewijd zal worden en vanaf die dag zal de Mashiach
duizend jaar vanuit Jeruzalem regeren. Wat een geweldig vooruitzicht is dit voor ons allen en
welk een groot voorrecht zal het voor ons zijn om dit te mogen meemaken. Daarom wil ik deze
bijbelstudiereeks over de zaligsprekingen met de woorden van Daniël 12:12 afsluiten: “Welzalig
hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt!” Amen!
Werner Stauder

