FEESTEN VAN JHWH EN DE
BLOEDRODE MAAN
Bijzonder belangrijke Zon- en Maansverduistering 20142015 in het licht van Bijbel-profetie
Allen moeten weten dat JHWH, de God van Israel, Zijn getuigenissen doet spreken ook al geeft men
er geen acht op. Hij spreekt uit Zijn Woord, maar ook door Zijn tekenen in de hemelen en op aarde.
De zon en de maan zijn gesteld tot "tekenen en gezette tijden, en tot dagen en jaren" (Gen. 1:14).
Zonder dezen, zouden we geen tijd kennen of kunnen meten. Zij ook bepalen de tijden van Zijn
Feesten die Hij aan Israel heeft gegeven. Deze Feesten zijn (simpel gezegd): Pascha, Pinksteren en
het Loofhuttenfeest. Al deze feesten zijn geestelijk vervuld in Jesjoea de Messias, en worden vervuld
in de gelovigen in Hem. Het is hier niet de bedoeling om over de betekenis van deze Feesten van
JHWH te spreken, maar om een ieder te laten weten dat de combinatie van deze Feesten met een
reeks van maans- en zonsverduisternissen mogelijk naar een zeer bijzonder belangrijk moment
wijzen!

Bijbelse Kalender met de Feesten van JHWH

In het jaar 2008 kwam een Messiaanse voorganger uit de Verenigde Staten, genaamd Mark Biltz, met
een bijzondere ontdekking of openbaring. Hij zag dat er in de geschiedenis van de mensheid
momenten zijn geweest waarop de maans- en zonsverduistering samenvielen met de Feesten van
JHWH. Dit is niet vaak voorgekomen. Sinds de komst van de Messias Jesjoea, heeft de wereld 7 keer
van zo'n gebeurtenis mogen getuigen. Het speciale is nu dat vooral 2 van die 7 samenviel met een
uiterst belangrijke profetische gebeurtenis m.b.t. het volk en land Israel.

We weten dat Israel na 25 eeuwen (zoals is voorspeld in het boek van Daniel) in het jaar 1948 weer in
haar land is gevestigd. Zij is als het ware herboren. Ook zullen de meesten kennis hebben van het jaar
waarin Israel haar banier weer boven Jeruzalem mocht verheffen; in het jaar 1967 was Jeruzalem
weer onder haar jurisdictie na voor een lange periode te zijn "vertreden door de naties". De Bijbel
noemt deze ontwikkeling; "het einde van de tijden der naties of heidenen" (zie Luk. 21:24).
Nu heeft deze Mark Biltz opgemerkt dat zowel rondom het jaar 1948 als het jaar 1967, de
wereld een "tetrade1" van bloed-rode manen op Feestdagen heeft gekend! Met andere woorden;
deze belangrijke profetische vervullingen werden door God aangeduid en bestempeld met een
teken aan de hemel!

Jaren van tetrades op JHWH's Feestdagen









1. 162/163
2. 795/796
3. 842/543
4. 860/861
5. 1493/1494
6. 1949/1950
7. 1967/1968
8. 2014/2015

Pascha en Loofhuttenfeest
Pascha en Dag van Verzoening
Pascha en Dag van Verzoening
Pascha en Dag van Verzoening
Pascha en Dag van Bazuin
Pascha en Loofhuttenfeest
Pascha en Loofhuttenfeest
Pascha en Loofhuttenfeest

We observeren uit deze jaartallen dat juist na en ten tijde van de vestiging van de staat Israel in het
jaar 1948/1949 (het einde van de oorlog-verdragen werden in 1949 getekend), er een tetrade is
geweest die samenvielen op Bijbelse Feesten en dat het jaar van de bevrijding van Jeruzalem in 1967
en in het jaar daarna de wereld een gelijksoortige tetrade heeft gezien. In het licht van de Bijbelse
profetieën is dit uiterst opmerkelijk. De feiten spreken voor zich; God heeft de zon en de maan, en
ook de zons- en maansverduistering gemaakt, en wanneer deze op Zijn ingestelde Feesten vallen,
verwijst dit naar een bijzondere profetische gebeurtenis. Dit is blijkbaar vooral waar te nemen sinds
Zijn volk Israel weer in het beloofde land is gekomen.
Het volgende vraagt dan ook al onze aandacht! De komende tetrade valt namelijk al in het jaar 20142015! Op de volgende data zal er een maansverduistering (bloedrode maan) samenvallen met een
Bijbelse Feestdag:





Pascha 15 April 2014
Loofhutten 8 Oktober 2014
Pascha 4 April 2015
Loofhutten 28 September 2015

Men zegt (maar we moeten dit nog bevestigen) dat er na deze er geen meer zal zijn voor honderden
jaren!

1

Een tetrade verwijst naar 4 opeenvolgende bloedrode manen (maansverduisteringen). Een maansverduistering treedt op
wanneer de aarde tussen de maan en de zon staat, en een zonsverduistering neemt plaats wanneer de maan tussen de aarde
en de zon is. Zie ook: www.mreclipse.com en andere webpagina's
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Tetrades sinds de eerste komst van de
Messias Jesjoea
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Met de gebeurtenissen van 1948 en 1967 nog in onze gedachten, zou deze verwijzing naar het jaar
2014-2015 toch tenminste onze interesse moeten opwekken! Wat zegt God hiermee? Wat spreekt Hij
tot ons?
Verder is het ook zo dat in het jaar 2015 er een totale zonsverduistering zal plaatsvinden die samenvalt
met het Bijbelse nieuwjaar; de 1e Nisan2. Twee weken voor de maans-verduistering in het jaar 2015 is
er zo'n zonsverduistering die samenvalt met de Bijbelse kalender. Ook ten tijde van het Bazuinenfeest
is er een zonsverduistering, maar deze is gedeeltelijk:
 Nisan 1 2015 (totale zonsverduistering)
 Tishri 1 2015 (Bazuinen Feest); gedeeltelijke zonsverduistering
Op de webpagina van www.hebcal.com kan men de precieze dagen van deze Feesten opzoeken.

Onze opmerkingen aangaande deze bijzondere tekenen:
Hoewel niemand met zekerheid kan interpreteren wat deze bijzondere tekenen beduiden, willen we in
het licht van het voorafgegane en Gods Woord toch enkele observaties maken.
Is het niet zo dat we aan het einde der tijden leven nu Israel weer terug in het land is? En is het niet zo
dat sinds met name 1948 er een ontwikkeling in gang is gezet waardoor "de tijden der naties" aan hun
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Dit is de maand van de exodus waarvan JHWH zeide; Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal
u de eerste van de maanden des jaars zijn (Exo. 12:2).

3

einde geraken?3 Mogen we daarom aannemen dat tussen nu (2013) en het einde van 2015, we
mogelijk getuigen zullen zijn van een gebeurtenis in en rondom Israel waardoor deze ontwikkeling
voort zal zetten?
Wij verwachten een intens conflict tussen Israel en de omliggende landen, waarin Israel door JHWH
zal worden gekastijd, en de naties rondom zullen worden gericht, in overeenstemming met vele
geschriften. Ook kunnen we wellicht verwachten dat het centrum van Jeruzalem (de Tempelberg)
weer in de handen van de Israelieten zal worden gegeven. Nadat Israel gedronken heeft uit deze beker
van God's gramschap, zal deze beker aan de naties worden gegeven (zie Jeremiah 25). Deze
gebeurtenissen interpreteren wij als het begin van de laatste, zevende schaal van God's gramschap
zoals deze beschreven is in Openbaring 16:17-21. Deze grote "aardbeving" in het Midden Oosten
zal desastreuze gevolgen hebben voor de rest van de wereld, en met name voor Babylon de Grote; de
moeder der hoererijen (Openbaring 17-18). Een economische instorting zal een einde maken aan haar
fundamenten waarvan zij niet zal herstellen. De stad Babylon bestaat uit de Roomse kerk met al haar
dochters en al degenen die een verbintenis met haar zijn aangegaan. Jesjoea onze ware Herder,
Opperpriester en Christus waarschuwt Zijn volk om van deze antichristelijke stad uit te gaan (Op.
18:4)! Nu is er misschien nog maar weinig tijd om gehoor te geven aan Zijn stem. Ga daarom uit van
haar, en neem geen deel aan haar zonden, zodat we ook van haar ondergang bespaard mogen worden!
Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt
zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN
(JHWH) (Zep. 2:3).
Jesjoea komt inderdaad spoedig terug. Hierover is geen twijfel. Israel is immers weer temidden van
de naties! Zien we de tekenen van de tijd? De jaren 1948 en 1967 zagen het begin van het einde van
de tijden der naties over Israel. Wat zal daarom 2014-2015 (of het jaar 2013, 1 jaar voor de tetrades,
zoals in 1948) voortbrengen? Zet het leven op orde in Christus en breek met alle onheilige bindingen,
dat Hij ons mag zien en bewaren in de tijd van Zijn komende toorn over Babylon en de naties. Hoor
de bazuin en sta op uit de sluimer. De Bruidegom komt; gaat uit Hem tegemoet!
Voor vragen of opmerkingen:

Wachters van de Nacht.

www.watchmanwhatofthenight.com
watchmen_min@hotmail.com

Dit is een kaart van het verloop van de
totale zonsverduistering, op de 1e Nisan (20 Maart
2015). Bron: wikipedia

3 De "tijden der naties" beslaat die lange periode waarin niet-Israelitische heerschappijen en machten over haar en het land
zouden heersen. Met de terugkomst van de Israelieten naar het beloofde land, en de oprichting van de staat Israel, is er een
einde beginnen te komen aan dit lange tijdsbestek van de "tijden der heidenen of naties".
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