Nieuwe Maan

Rosh Kodesh
hoofd van de maand
ראש חודש

∙ 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 !!!!

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

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.

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.

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

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!

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

Martis, een oorlogsgod,
Aprilis, onbekende god,
Maius, plaatselijke godin, en
Junius, godin.

Zondag:

Dies Solis (Latijn) dag van de zon.

Maandag: Dies Lunae (Latijn) dag van de maan.
Dinsdag:

Thingsus, Germaanse god van het recht.

Woensdag: Wodan, de Germaanse oppergod.
Donderdag: Donar, de Germaanse god van de donder.
Vrijdag:

Freya, de Germaanse godin van de vruchtbaarheid.

Zaterdag: Dies Saturni, Romeinse god Saturnus, god van de landbouw.

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. In het land kunnen
personen die zich bezighouden met landbouw echter vrij en wettig hun
bezigheden voortzetten; omdat het vaak voorkomt dat een andere dag niet zo
geschikt is voor graanzaaien of voor wijnstokken; opdat, door het juiste moment
voor dergelijke operaties te verwaarlozen, de milddadigheid van de hemel
verloren gaat '(Letter of Constantine, 321 CE)

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.

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.

In 325 na Christus geven Romeinse keizer Constantijn en de vergadering van
de Raad van Nice, bestaande uit 1500 bisschoppen in het hele Romeinse rijk,
veel gewicht aan het verbieden van de sabbat. Zijn officiële beleid met
betrekking tot de naleving van de Thora komt tot uitdrukking in zijn
woorden:
"Laten we niets gemeen hebben met het verfoeilijke Joodse gejammer".

“Ik herroep (doe afstand) en verwerp alle gewoonten/gebruiken, wettigheden
(legalisme), feesten van ongezuurde broden en offers van lammeren van de
Hebreeën ... en alle andere Hebreeuwse feesten, offers, gebeden, aspiraties,
zuiveringen (reinigingen), alsmede boetedoeningen, vasten, nieuwe manen,
sabbatten, bijgeloof, hymnes en gezangen, vieringen en synagogen,

absoluut alles wat Joods is, elke wet, elk ritueel en gebruik, en als ik dit daarna
zal willen ontkennen en terugkeren naar joods bijgeloof, of indien ik zal worden
gevonden etende of feestende met joden of in het geheim met hen over de
christelijke religie te spreken en die te veroordelen, in plaats van hen openlijk te
weerspreken (In verwarring te brengen) en hun ijdele geloof te veroordelen,

laat dan het beven van Kaïn en de melaatsheid van Gehazi mij aankleven,
evenals de wettelijke straffen waarvoor ik mezelf aansprakelijk verklaar, en
moge ik een gruwel zijn in de toekomstige wereld,
en moge mijn ziel geplaatst worden bij satan en de duivels.

“Ik accepteer alle gebruiken, rituelen, wettigheden en feesten van de
Romeinen2, offers, gebeden, reinigingen met water, heiligingen door
Pontificus Maxmus [hogepriester van Rome], verzoeningen en feesten en de
NIEUWE SABBATH ‐“ SOL DIE ”[zondag ] ‐ alle nieuwe gezangen en vieringen,
en al het eten en drinken van de Romeinen ... met andere woorden, ik
accepteer absoluut alles dat Romeins is, elke nieuwe wet, ritueel en gewoonte
van Rome en de nieuwe Romeinse religie. "

In aanvulling daarop schreef het Katholieke Concilie van Laodicea in
ongeveer 365 na Christus in één van hun canons:
“Christenen mogen zich niet 'Joods gedragen' door op de sabbat te
rusten, maar moeten op die dag werken, liever nog, de dag des Heren
[zondag] eren ... maar als iemand wordt gevonden die zich als jood
gedraagt, laat die dan een gruwel voor Christus zijn”.

Wat in deze voorgaande periode (o.a. het concilie van Nicea) is
gebeurd, kan niet genoeg worden benadrukt:
het zou voor altijd de richting van het christendom veranderen !!

En daarom vieren wij o.a. geen nieuwe maan.

Wat is nieuwe maan

1.

Aanbidding van God

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.

Leiding door de Vader
2 Kronieken 2:4
4Zie, 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.
Er wordt hier wierook gebrand.
Dat zijn onze gebeden, onze voorbede, we geven onze offerandes in
gehoorzaamheid aan de Here God.

3. Het geven van een Offer
Ezra 3 zegt: 3En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er
verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Zij
brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers voor de ochtend en
voor de avond. 4Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven staat,
namelijk een brandoffer van een dag op die dag in het juiste aantal,
overeenkomstig de bepaling voor elke afzonderlijke dag.
5Daarna het voortdurende brandoffer en dat voor de nieuwe maanden en voor
alle geheiligde vastgestelde tijden voor de HEERE en voor ieder die een
vrijwillige gave gaf aan de HEERE.

4.

Verzoening met elkaar

Nehemia 10:
31Als de volken van het land op de sabbatdag hun waren en allerlei soorten
graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de sabbat of op
een andere heilige dag van hen aannemen. Wij zullen het zevende jaar het land
braak laten liggen, en afzien van allerhande rente. 32Wij leggen onszelf de
geboden op dat wij een derde sikkel per jaar zullen geven voor de dienst van het
huis van onze God; 33voor het uitgestalde brood en het voortdurende graanoffer,
voor het voortdurende brandoffer, de sabbatten, de nieuwe maanden, voor de
feestdagen, voor de geheiligde gaven, voor de zondoffers om verzoening te doen
voor Israël, en voor heel de dienst van het huis van onze God.

4.

Verzoening met elkaar

Jesaja 1: 12 Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen –
wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van Mijn voorhoven?
13 Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel.
Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten:
Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten.
14 Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij
tot last; Ik ben het moe om ze te dragen. 15 En wanneer u uw handen uitspreidt,
verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert,
luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. 16 Was u, reinig u! Doe uw slechte
daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, 17 leer goed te doen,
zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van
de weduwe!

5.

Feestelijke samenkomst

Hosea 2: 10Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar
nieuwemaansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen.

Psalm 100:1,2 Juich voor de HEERE, heel de aarde; 2dien de HEERE met
blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

6.

Blazen van de sjofar

Psalm 81: 4Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag.

7.

We eren onze verbondsbeloftes

Psalm 72: 5Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie. 6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen. 7in Zijn dagen zal de rechtvaardige
tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

7.

We eren onze verbondsbeloftes

Psalm 89: 32‐38
32als zij Mijn verordeningen ontheiligen en Mijn geboden niet in acht nemen,
33dan zal Ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met
slagen. 34Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen
en in Mijn trouw niet falen.
35Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet
veranderen.
36Eens heb Ik gezworen bij Mijn heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen!
37Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de
zon.
38Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de
hemel is trouw. Sela

