
 
 

 

 

Moadiem 
Gezette/vastgestelde tijden 
Sinds het laatstverschenen 
bulletin van drie maanden 
geleden hebben wij één hoge 
feestdag gehad en zit nummer 
twee eraan te komen. Te 
weten: Pesach [betekent: 
Overslaan/Aan voorbij gaan] en 
Shavuot [betekent: Weken]. 
 
Pesach wordt in enkele 
Bijbelvertalingen ook wel 
“Pascha” genoemd. In de 
volksmond wordt het vaak met 
‘Pasen’ aangeduid. Dit is echter 
een ander gebeuren dan 
Pesach/Pascha. 
 
Denkt men aan Pesach, dan 
denkt men vaak aan een Joods 
maaltijd – Seder maaltijd – wat 
voorafgaat aan een zevendaags 

festival, waarin geen gezuurde 
broden en andere gerezen 
producten mag worden 
gegeten. 
Als wij de Bijbel erop naslaan, 
dan lezen we dat Pesach een 
offer is en dat dit in de avond 
diende te gebeuren. Het offer 
werd door de mensen zelf 
opgegeten, i.p.v. door de 
priesters. En het zevendaagse 
Festival der Ongezuurde Broden 
[/ chak hamatsot /] is wat op 
Pesach aansluit, maar niet 
direct daaraan vast. 
 
En dan het Wekenfeest [/ 
sjavoe’ot /]. Dat begint letterlijk 
op de vijftigste dag van de 
omertelling. Een omer was een 
maat voor gerst dat in de 

Omertijd elke dag als offer werd 
gebracht. 
 
Shavuot [/ sjavoe’ot /] is 
Hebreeuws voor “weken”. Bij 
ons is het Wekenfeest bekend 
als “Pinksteren”. Dit woord is 
afgeleid van het Griekse 
pentekostè, dat vijftig betekent.  
 
Wat nog altijd een 
discussiepunt is, is “Wanneer 
moet men nu beginnen met 
tellen?” Is dit pas op de eerste 
dag (zondag) ná de wekelijkse 
sabbatdag, of staat het in het 
Hebreeuws nu net even iets 
anders? In het nieuw geplaatste 
artikel Sjavoe’ot עֹות בֻ   weken - שֻ 
ga ik hierop in.

 

Updates 
Wat is nieuw geplaatst  
Er zijn twee nieuwe artikelen 
geplaatst: 

1. Pesach ַסח  een offer – פֻ 

2. Sjavoe’ot עֹות בֻ   - שֻ 
weken 

Verder zijn we druk bezig de 
Nederlandstalige artikelen naar 
het Engels te vertalen.
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Geen bulletin meer per mail ontvangen? 

Ontvangt u van ons per e-mail een bulletin en wilt u dit niet 

meer? 

Stuur ons een mail met onderwerp: Geen bulletin meer van 

ouryeshua.com. 
 

 

Bulletin 
 

25 Iyyar 5781 
7 mei 2021 
 

https://www.ouryeshua.com/artikelen/shavuot.html
https://www.ouryeshua.com/artikelen/pesach.html
https://www.ouryeshua.com/artikelen/shavuot.html
https://www.ouryeshua.com/artikelen/shavuot.html
http://www.ouryeshua.com/
mailto:info@ouryeshua.com
mailto:info@ouryeshua.com?subject=Geen%20mail%20meer%20van%20ouryeshua.com
https://www.ouryeshua.com/

