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Van: D.J. Kleen  

Verzonden: zondag 8 april 2012 15:56 

Aan: Secretariaat NIK / rabbijn Evers 
Onderwerp: Vraag over Pesach en Joods Nieuwjaar 

 

 
Geachte mijnheer, 
 
Ik loop al een poosje met een vraag. In Exodus 12 vers 1-2 staat in de Nederlandse 
Statenvertaling het volgende geschreven: “De HEERE nu had tot Mozes en tot 
Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: Deze zelfde maand zal ulieden het 
hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.”  
 
De Bijbelvertalers merken daarbij het volgende op: 
 
Deze zelfde maand 
Bij de Hebreën genoemd Abib, Exod. 13:4; anders genaamd Nisan; Neh. 2:1; Esther 3:7. 
  
hoofd der maanden 
Dat is, het begin; alzo staat er Ezech. 40:1, het hoofd des jaars; dat is, het begin des jaars. 
 

 
Nisan / Abib maart/april 30 dagen  

Ijar april/mei 29 dagen 

Sivan mei/juni 30 dagen  

Tammoez juni/juli 29 dagen  

Av juli/augustus 30 dagen  

Eloel augustus/september 29 dagen  

Tisjri september/oktober 30 dagen  

Chesjwan oktober/november 29/30 dagen*  

Kislev november/december 30/29 dagen*  

Tevet december/januari 29 dagen  

Sjevat januari/februari 30 dagen  

Adar februari/maart 29/30 dagen  

Adar sjeni  maart (schrikkelmaand)  29 dagen  

 
 
 
Mijn vraag nu is: Waarom valt het Joods Nieuwjaar niet in dezelfde periode als 
waarin het pesach/pascha gevierd wordt, namelijk in de maand maart/april….?? 
 
Misschien was dit voorheen wel zo gelijk in Exodus vermeld staat, maar is dit later 
misschien veranderd of zoiets…?? 
 
Ik hoor graag van u. 
 
Bij voorbaat vriendelijk dank, 
D.J. Kleen 
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Van: Rabbi Evers / Secr. NIK 

Verzonden: dinsdag 10 april 2012 11:06 

Aan: Secretariaat NIK 
Onderwerp: Re: Vraag over Pesach en Joods nieuwjaar 

 
 
Geachte heer Kleen, 
 
Het joodse jaar kent twee Nieuwjaren. In de lente met Pesach vieren we het 
Joodse Nieuwjaar want toen werden we een Joods volk.  
 
In de herfst vieren we het algemene Nieuwjaar omdat toen de wereld werd 
geschapen hetgeen voor alle wereldburgers geldt. 
 
Mvg, 
R. Evers 
 
 

 
 
 

 

Van: D.J. Kleen  

Verzonden: dinsdag 10 april 2012 11:59 

Aan: Rabbi Evers 
Onderwerp: RE: Vraag over Pesach en Joods Nieuwjaar 

 
 
Geachte rabbijn Evers, vriendelijk dank voor uw verhelderend antwoord. Hoewel ik 
geen Jood bent….maar wel een geestelijke Jood, dat is een geestelijke nazaat van 
Abraham, heb ik een grote liefde voor het volk der Joden. Gelijk Naaman de Syriër 
en Ruth de Moabitische een voorliefde voor het verachte volk der Joden mochten 
hebben, zo ook bij mij. Ik weet daarentegen dat u mijn dierbare Zaligmaker Jezus 
Christus en Dien gekruist veracht en verwerpt. Evenwel blijf ik voor de waarachtige 
bekering van het volk der Joden bidden en altijd van ze houden. Misschien wilt u 
eens een bezoekje aan mijn website brengen: www.dewoesteweg.nl 
 
Op deze website roep ik de christenen op, niet voor de godsdienst van het 
Jodendom, maar voor de bekering van het volk der Joden te bidden en hen te 
steunen waar mogelijk. Bid voor de vrede van Jeruzalem….het zal u welgaan die 
haar beminnen. 
 
 
Hartelijke groet, 
D.J. Kleen 
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Slotcommentaar – DJK: Voor mij persoonlijk was dit best een verhelderend 
antwoord. Wat weten wij weinig van het Oude Testament. Sommigen beschimpen 
mij weleens over dat ik volgens hen teveel in het Oude Testament zit te graven. 
Maar is het dan niet waar er geschreven staat, spreekt ons van oude en nieuwe 
dingen? Is het dan niet waar dat ook de Heere Jezus en Zijn apostelen veel dingen 
aanhaalden uit het Oude Testament? De gehele offerdienst en alle inzettingen die 
daarmee samenhingen wezen toch naar dat enige volmaakte Offer dat de beloofde 
Messias in de volheid des tijds zou gaan brengen! Heeft u de boeken van H.F. 
Kohlbrugge dan nooit gelezen over het Oude Testament? Hoe schoon is bijv. zijn 
boek over de tabernakeldienst.   
 
Wat ik altijd gedacht heb, kreeg ik nu eindelijk bevestigd van een Joodse rabbi. In 
de lente waar alles opnieuw begint te groeien en de bloesem aan de bomen 
hangt….werd Israel als een groot uitgegroeid volk door God verlost uit de ijzeroven 
van Egypteland. “Want toen werden we een Joods volk….”, schreef die Joodse 
rabbi. Ik wenste dat hij de geestelijke beelden er eens in mocht zien. Als u dit 
weigert te zien, doet u wezenlijk niet anders als die rabbi. Want zij werden als 
geheel volk besneden, als geheel volk hebben zij het bloed des paaslams aan hun 
deuren gestreken, als geheel volk het vlees gegeten tot vereniging, als volk in 
vrijheid uitgetogen, en als geheel volk door de Rode Zee droogvoets heengegaan, 
en als geheel volk hebben zij het hemels manna gegeten en uit de steenrots 
gedronken. Bij het geestelijke Israel is dat wezenlijk niet anders. Israel werd 
verlost door bloed en water. Weet u wat het water tot verlossing was….?? Dat was 
het water des levens dat in de wolkkolom was, hetgeen een beeld is van de Geest 
der beloftenis….ofwel de Geest der aanneming tot kinderen Rom. 8:9-16, Gal. 4:4-
7. 
 
Vergelijk nu het aardse Israel eens met het geestelijk verkoren Israel vanuit Efeze 1 
vers 13 waarin het volgende staat geschreven: In Welken ook gij zijt, nadat gij het 
woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in 
Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen 
Geest der belofte;  
 

46) verzegeld geworden 
Deze wijze van spreken is genomen van de mensen, die tot versterking van enige beloften 
verzegelde brieven plegen te geven, en dat menigmaal met opdrukking van hun eigen wapen of 
beeld. De beloften van de vergeving onzer zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze 
eeuwige erve, worden ons gedaan door het Evangelie, en worden door het geloof ons 
toegeëigend. De verzegeling des Geestes, die daarbij gevoegd wordt, is de wedergeboorte of 
vernieuwing van Gods beeld in ons, waarmede Hij onze zielen begaaft en daarop drukt, als wij 
in Christus geloven, om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van zijne beloften, 2 
Cor. 1:21,22, en 2 Cor. 3:18. En betuigt bovendien hetzelve aan ons gemoed, als met een 
Goddelijke inspraak, waarover wij ook God als onzen Vader durven aanroepen, Rom. 8:15; Gal. 
4:6, en roemen op de hoop der heerlijkheid Gods; Rom. 5:2, en Rom. 8:38,39. 

 
 

 
Vergelijk dit nu ook eens met 1 Korinthe 12 vers 13: 
Want ook wij allen zijn door een Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, 
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen in één Geest 
gedrenkt. 
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35) tot één lichaam gedoopt 
Namelijk de gemeente van Christus, die wij ingelijfd worden door den doop, welke het bad der 
wedergeboorte is, Ef. 5:26; Tit. 3:5, en ons ook tot enigheid verbindt. 

 
38) gedrenkt 
Dat is, ook het Avondmaal des Heeren, in hetwelk wij allen éénen drank uit éénen drinkbeker 
drinken, vermaant en verbindt ons dat wij, alle verdeeldheden vermijdende, naar enigheid 
staan om een geestelijk lichaam en eensgezind te zijn. Dergelijke rede gebruikt de apostel 1 
Cor. 10:17, dat gelijk wij in het Avondmaal allen eens broods deelachtig zijn, wij alzo ook 
daardoor vermaand worden, dat wij velen één lichaam zijn. 

 
 
Ja lezer, welke schone verbanden liggen hierin. Velen werpen mij dan de inhoud 
van 1 Kor. 10:1-5 tegen, maar het is maar hoe men Israel ziet. Wederom zeg ik u, 
we kunnen Israel tweeërlei zien, namelijk: 
 

1. Als de wijngaard waarin God bijzonder heeft willen werken. Voor de 
individuen van deze wijngaard geldt inderdaad: “Maar in het meerder deel 
van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter 
nedergeslagen. (1 Kor. 10:5)” In dit beeld vergeleek de apostel het aardse 
volk Israel met de uitwendig gestichte gemeente van Korinthe waarvan hij 
vreesde dat ze eveneens uit kaf en koren bestond. 

  
2. Maar we kunnen Israel nog veel meer beschouwen als een type of als een 

afschaduwing van het geestelijk verkoren Israel. Dit is een vergelijk van een 
aards volk naar een geestelijk volk. Beide volkeren zijn door God geheiligd, 
apart gezet, van andere volkeren. Beide volkeren hebben dezelfde vijanden. 
Dezelfde verlossing, dezelfde besnijdenis, dezelfde viering van het pascha, 
dezelfde doop, dezelfde doop, dezelfde Leidsman, aten hetzelfde brood uit 
de hemel. Noem verder maar op, telkens ziet het aardse op het geestelijke. 
Helaas hoor je hier niet zoveel van, omdat Rome en helaas ook de kerk der 
refomatie vanuit de roomse vervangingsleer gemeend heeft te moeten 
stellen dat de uitwendige kerk (uit de heidenen) in de plaats van Israel 
gekomen is. Men spreekt dan helaas meer vanuit het eerste beeld, dan 
vanuit dit tweede beeld wat ik u telkens probeer voor te stellen. 

 
 
 
 
Lees eventueel hier verder: 
 
http://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/de-nijl-veranderd-in-bloed/ 
 
http://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/ik-ben-den-heere-uw-god/ 
 
http://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/duizendjarig-vrederijk/ 
 
http://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/in-mozes-gedoopt/ 
 
http://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/instelling-van-het-pascha/ 
 
http://www.dewoesteweg.nl/artikelen-meditaties/het-teken-van-het-verlossende-bloed/ 


