Beweeggarve Dag, Feest van de Opgestane Heer.
De dag dat de Opgestane Heer Jesjoea voor het eerst verscheen aan Zijn leerlingen.
Hoe wordt nu de dag na de sabbat tijdens het Ongezuurde Broden Feest genoemd. De dag
waarop de schoof, de beweeggarve voor de Heer JHWH bewogen wordt. De eerste dag van
50 dagen durende omertelling. Sommigen noemen die dag: Jom haBikoerim, dag der
Eerstelingen. Dit is echter één van de namen van het Wekenfeest (Pinksteren), Num.28:26.
In Lev.23:12 lezen we: b’jom haNifchem et-haOmer
Op de dag (des bewegen) (lijdvw.)-des Omers (schoof) van de garve
jullie bewegen
In Lev.23:15 lezen we: miJom haviachem et-Omer hatnoefah
Vanaf-dag jullie-brengen (lijdvw.)-Omer des bewegen
Schoof van het bewegen
De naam van deze dag is veel eerder: Jom et-Omer hatnoefah (dag van het schoof/garve
bewegen – Beweeggarvedag). Maar wat wordt er meer gedaan op die dag.
A
1 jarige Bok
of
1 jarige Ram
Ex.12
op Pascha

B

C
1 jarige Bok (Jesjoea)

1 jarige Ram

1 jarige Bok (Azazel)
Lev.23

Lev.16

op Beweeggarvedag

op Grote Verzoendag

Dus 4x een éénjarig mannelijk stuk kleinvee.
2 + 1 + 7 + 1 op Nieuwemaan, 1 e en 7e dag Ongezuurdebroden en Pinksterdag.
1 + 1 + 7 + 1 op Bazuinendag, Grote Verzoendag, 1 e dag Loofhuttenfeest en Achtste Dag.
2 stieren
1 ram
7 éénjarige schapen
1 geitenbok

1 stier
1 ram
7 éénjarige schapen
1 geitenbok

Ex.12:5, 1 gaaf, mannelijk, éénjarig stuks kleinvee (schapen of geiten).
Seh tamim zachar ben-shana jehijeh lachem mih-ha-kwashim (kevesj) oe-mir ha-izim
(bokken) tikachoe.
Lev.23:12, 1 gaaf, éénjarig schaap. A male lam of the 1st year without blemish.
Kevesj tamim ben-shenato
Num.28 & 29 geven: 1. dagelijkse offers
2. wekelijkse offers
3. maandelijkse offers
4. jaarlijkse offers
Maar A, B en C (zie boven) staan NIET in Num.28 & 29
A. 14 nisan, Pascha
---- Ex.12
B. Zondag Ongez.br.feest ---- Lev.23
C. 10 tisjri, Gr.Verz.dag ---- Lev.16

Alle drie staan ze APART
beschreven en alle 3
éénjarig rammen / bokken

Alle éénjarige rammen / bokken wijzen op Jesjoea (Jezus).

Er zijn mensen die geloven in dat Jesjoea op zaterdag opgestaan is (drie dagen en drie
nachten gedachte), anderen geloven dat Jesjoea op de vroege zondagmorgen opstond.
Maar buiten dat de ene of de andere waar is. Het is een feit dat Jesjoea op de eerste dag der
week, lett. eerste (dag) na de sabbat, aan Zijn volgelingen verscheen.
Hoewel er is de Schrift geen gebod is voor een samenkomst, kan natuurlijk wel een
samenzijn georganiseerd worden om dit heugelijke feit te gedenken. In de kielzog hiervan
komt dan wel om de hoek of we dan ook niet aandacht, een samenzijn moeten organiseren
met Hemelvaart.
Aan de andere kant is het ongezuurde broden feest in zijn totaal een bevrijdingsfeest. Israel
uit Egypte, wij uit de zonde en Jesjoea van de dood. Eigenlijk is dit feest een 7 daags
opstandingfeest.

