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1 Korinthe 15
35Maar,

zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor
lichaam komen zij terug?
36Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is.
37En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale
graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere
graansoorten.
38God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de
zaden zijn eigen lichaam.
39Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het
vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels
is verschillend.
40En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van
de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend.
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41De

glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en
de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de
andere ster.

42Zo

zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in
vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

43Het

wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt
gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.
44Een

natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er
is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

45Zo

staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend
wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

46Het

geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het
geestelijke.

47De

eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de
hemel.

48Zoals

de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is,
zo zijn ook de hemelse mensen.
49En

zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het
beeld van de Hemelse dragen.

46Het

geestelijke is echter niet eerst, maar het
natuurlijke en daarna komt het geestelijke.
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Handelingen 3:17En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid
gedaan hebt, evenals uw leiders,18maar God heeft op die manier vervuld
wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de
Christus lijden zou.
19Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er
tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,
20en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.
21Hem

moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen
worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn
heilige profeten door de eeuwen heen.

Leviticus 23:
1De HEERE sprak tot Mozes:
2Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE,
die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:

Hoezo Joodse feestdagen?

In leviticus 23 zijn de instructies voor de feesten,
Maar daar lezen we niet over de Nieuwe Maan.
Is dit dan wel een bijbels feest?

Genesis 1:
14En God 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 aanduiding van vaste
tijden en van dagen en jaren!
NBV: God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te
scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de
jaren,

En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En
het was zo.
En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en
het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.
En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en
de duisternis. En God zag dat het goed was.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En
het was zo.
En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en
het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.
En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde,
om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en
de duisternis. En God zag dat het goed was.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

Beheersen = memshalah
17x in de bijbel.
Te heersen, heerschappij hebben, regeren

De zon en de maan krijgen dus de opdracht om heerschappij uit te voeren.

Boek Henoch
Hoofdstuk 18 vers 9
“en ik zag een brandend vuur, en wat binnen in de bergen is. En ik zag daar een
diepe kloof in de aarde, met pilaren van hemels vuur, en ik zag onder hen vurige
zuilen, welke neervielen, zowel wat betreft de hoogte als de diepte en ze waren
onmetelijk.
Afgezien van deze kloof zag ik een plek en er was geen hemel boven , noch de
fundering van de aarde eronder, er was geen water en geen vogels, maar het was
een woeste plaats.

Boek Henoch
En ik zag daar iets verschrikkelijks, zeven sterren, als grote brandende bergen.
Als een geest mij vroeg, zei de engel: “Dit is de plaats van het einde van de Hemel
en Aarde. Dit is de gevangenis voor de sterren van de hemel en het Heir van de
hemel.
En de sterren die over het vuur heen rollen, dit zijn degenen die het gebod van de
Heer hebben overtreden, vanaf het begin van hun opstijgen, omdat ze niet
uittraden op de juiste tijden.
En Hij was toornig op hen, en bond hen tot de tijd van de voltooiing van hun zonde,
in het jaar van het mysterie.

Psalmen 148:3
3

Loof Hem, zon en maan,
loof Hem, alle lichtende sterren.

Exodus 12:
121De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte:
2Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn
van de maanden van het jaar.

Nieuwe Maan is dus bekend.

∙ 2 Kronieken 8:13
13 om volgens het voorschrift voor elke afzonderlijke dag te offeren, overeenkomstig
het gebod van Mozes voor de sabbatten, voor de nieuwemaansdagen, en voor de
feestdagen, drie keer per jaar: op het Feest van de ongezuurde broden, en op het
Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest.

Ezechiël 46:3
3 De bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de
nieuwemaansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE aan de ingang
van die poort.

Psalm 81:
2Zing vrolijk voor God, onze kracht;
juich voor de God van Jakob.
3Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen,
de lieflijke harp met de luit.
4Blaas op de bazuin bij nieuwemaan,
bij vollemaan, op onze feestdag.
5Want dit is een verordening in Israël,
een bepaling van de God van Jakob.
6Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef,
nadat Hij opgetrokken was tegen het land Egypte.
Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord
die ik niet verstond.

2 Kronieken 2:4
4 Zie, ik ga een huis voor de Naam van de HEERE, mijn God, bouwen, om Hem te
heiligen, om voor Zijn aangezicht geurig reukwerk in rook te laten opgaan, voor het
voortdurend uitgestalde brood, en voor de brandoffers voor de ochtend en voor de
avond, op de sabbatten, en op de nieuwemaansdagen, en op de vastgestelde
tijden van de HEERE, onze God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël.

Ezechiël 46:3
3 De bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de
nieuwemaansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE aan de ingang
van die poort.

Jesaja 66:23
23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan
en van sabbat tot sabbat
alle vlees zal komen
om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

WE HEBBEN HIER DUS NIET OVER DE AANBIDDING VAN DE MAAN !!!!

Amos 8: 4‐5
Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de
machtelozen van dit land, luister! 5Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de
nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat,
zodat we weer graan kunnen verhandelen?’

Ezechiel 45:
17Vervolgens

is het aan de vorst om brandoffers, graanoffers en wijnoffers te
brengen op de feesten, op sabbat en op nieuwemaan, op alle hoogtijdagen van het
volk van Israël. Het is de vorst die het reinigingsoffer moet brengen, het graanoffer,
het brandoffer en het vredeoffer, om verzoening te bewerken voor het volk van
Israël.

Ezechiel 46:
1Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten
gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag
geopend worden. Ook op nieuwemaansdag moet hij geopend worden.
2Dan

zal de vorst van buiten binnenkomen via de voorhal van de poort, en bij de
deurpost van de poort blijven staan. De priesters moeten zijn brandoffers en zijn
dankoffers bereiden en hij zal zich neerbuigen op de drempel van de poort en dan
naar buiten gaan. Maar de poort mag tot de avond niet gesloten worden.

3De

bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de
nieuwemaansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE aan de ingang
van die poort.

Staat er iets over de nieuwe maan in het Nieuwe Testament?

Kolossenzen 2:16 “De dwaasheid van menselijke bepalingen”
16

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een
feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.

Kolosse
Diverse godsdiensten:
Afgoderij
Cybele, moedergodin van Azie
Isis
Apollo
Mithraïsme (o.a. zonaanbidding)
Engelen verering

Openbaring 8
12 De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en
van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel
van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht.
Openbaring 12
1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de
zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar
hoofd.
Openbaring 21
23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de
heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

DE DUISTERE KANT MET BETREKKING TOT DE NIEUWE MAAN
2 Koningen 23:5
5 Ook zette hij de afgodspriesters af die de koningen van Juda aangesteld hadden
om op de offerhoogten, in de steden van Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te
brengen, evenals hen die aan de Baäl, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel
het leger aan de hemel reukoffers brachten.
Jesaja 47:13
13 U bent moe geworden van uw vele plannen.
Laten zij toch opstaan
die de hemel waarnemen,
die naar de sterren kijken,
die bij nieuwe maan voorspellingen doen;
laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen!

De Maan speelt een belangrijke rol in :
Islam
Hindoeïsme
Bhoeddisme
Babylon
Astrologie
Azteken / Maya’s

Waarom is in het christendom de zon
zo belangrijk in plaats van de maan?

De romeinse keizers waren ook zonnegoden,
net als de Farao’s

Toen keizer Constantijn I ‐ een heidense
zonaanbidder ‐ aan de macht kwam in 313
na Christus, legaliseerde hij het christendom
en maakte hij de eerste zondagvieringswet.
Zijn beruchte zondagse handhavingswet van
7 maart A.D. 321 luidt als volgt: "Laat de
magistraten en mensen die in steden wonen,
op de eerbiedwaardige Dag van de Zon
rusten, en laat alle workshops gesloten zijn."

De zondagswet werd officieel bevestigd door het Romeinse pausdom. Het Concilie
van Laodicea heeft in 364 na Christus bepaald:
'Christenen zullen niet “Joods” worden en op zaterdag niet actief zijn, maar op die
dag werken; maar de dag des Heren zullen zij in het bijzonder eren en, als
christenen, indien mogelijk, op die dag niet werken. Als ze echter wel volgens de
Joodse traditie worden gevonden, zullen ze worden buitengesloten van Christus ”

De Bijbel profeteerde vele eeuwen eerder dat de tijd zou komen dat mensen
zouden denken om tijden en wetten te veranderen
Daniel 7:
25Woorden

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.

25Woorden

tegen de Allerhoogste zal hij spreken,

Hij zal spreken alsof hij God is
Voor niemand kan dit zo goed of zo volledig gelden als voor de pausen van Rome.
Ze zijn uitgegaan van onfeilbaarheid, die alleen God toebehoort. Ze belijden
zonden te vergeven, wat alleen God kan. Ze belijden de hemel te openen en te
sluiten, wat alleen aan God toebehoort. Ze beweren hoger te zijn dan alle
koningen van de aarde, wat alleen God bepaald. En ze gaan verder dan God, door
te doen alsof hele naties verloren gaan, wanneer die ckoningen hen niet behagen /
dienen!
En ze gaan tegen God in als ze aflaten geven voor zonden geven.
Dit is pure godslastering!

De paus houdt hier de zonnestraal monstrans met de gastheer
ingepakt voor de gemeente om te aanbidden en te vereren.
Vrijwel elke keer dat de monstrans, een heidens zonnesymbool,
door de gemeente wordt bekeken, knielen ze in onderwerping.
Een katholiek kan niet voorbij dit zonsymbool lopen zonder het te
erkennen door te knielen en of het kruisteken met hun handen te
maken.

Thomas Enright, CSSR, President, Redemptorist College [Rooms‐katholiek], Kansas City, MO, 18
februari 1884

“Bewijs me alleen uit de Bijbel dat ik gebonden ben om de zondag heilig te houden.
Er is geen dergelijke wet in de Bijbel. Het is alleen een wet van de katholieke kerk.
De katholieke kerk zegt, door ‘mijn goddelijke macht’ schaf ik de sabbatdag af en
beveel je de eerste dag van de week heilig te blijven. En zie! De hele geciviliseerde
wereld buigt neer in eerbiedige gehoorzaamheid aan het bevel van de Heilige
Katholieke Kerk”

De Juliaanse kalender van Julius Ceasar (‐15 – 1582) is door het concilie van
Nicea aanvaard als de officiële kalender.
Andere berekeningen. Pasen werd anders berekend, afschaffing sabbat,
invoering sabbat, etc.

De Gregoriaanse kalender werd op het concilie van Trente (1545 – 1563)
officieel aangenomen.
Door Paus Gregorius XIII in 1582 officieel ingevoerd.
Door alle RK landen vrijwel direct ingevoerd.

