Beth Yeshua

U is heden de
verlosser geboren
Naar aanleiding van het vorig

artikel reageerde een aanJal lezers met de vraag, op grond van
welke gegevens kon worden be-

weerd, dat Zecharya

(Zac};,a-

rias), de vader van Yochanan haMatbil (Johannes de Doper) in de
maand juli tempeldienst zou
hebben gehad, waardoor de geboorte van Yeshua in september

van het

daaropvolgende jaar

moet hebben plaatsg:evonden.
Welnu, deze gegevens vinden
wij... in de Bijbet! In Luqas 1:5
lezen wij: ,,Er was in de dagen
van Hordos (Herodes), de koning
vanYehuda (Judea), een priester,
genaamd Zecharya, behorende
tot de afdeling van Aviya (Abia),
en zijn vrouwwas uit de dochters

van Aharon (Aàron) en haar
naam was Elisheva (Elisabeth)."
Uit deze tekst blijkt, dat Zecha-

rya tot de afdeling van Aviya behoorde. Iets verderop lezen wij:
,,En het geschiedde, toen hij de

priesterdienst voor G'd verrichtte in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd
aangewezen, volgens

de

regel

van de priesterdienst, om de tempel van Adonai binnen te gaan en
het reukoffer te brengen." - Om

te zien, wanneer de afdeling van
Aviya, waartoe Zecharya behoorde, aan de beurt was, moetenwij het boek Divrei haYamim
alef (I Kronieken) raadplegen:
.,De afdelingen der zonen van
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Aharon. De zonen van Aharon
waren Nadav, Avihu, El'azar en
Itamar. Nadav en Avihu stierven
nog vóór hun vader, zonder zonen te hebben, zodat El'azar en

Itamar het priesterambt bekleedden. David, Tzadoq - uit de
zonen van E1'azar - en Achimelech - uit de zonen van Itamar verdeelden hen voor hun ambtswerk in dienstgroepen. Toen
bleek het, dat de zonen van EI'azar méér groepshoofden hadden
cian de zonen van ltamar; daarom deelde men hen aldus in: zestien hoofden voor de families van
de zonen van El'azar, en acht
voor de families van de zonen
van Itamar. Men deelde hen in bij
loting, de ene groep zowel als de
andere, opdat er oversten van het

heiligdom - oversten G'ds - zowel onder de zonen van El'azar
als onder de zonen van Itamar
waren" (24:1-5). Het waren dus
in totaal 24, en om de beurt, per
14 dagen, verrichtten zij de tempeldienst, ,,het eerste lot nu viel
op Yehoyariv, het tweede op Yedaya, het derde op Harim, het

vierde op S'orim, het vijfde op
Malkiya, het zesde op Miyamin,
het zevende op Haqotz, het achtste oo Aviya..." (24:7-L0). Aviya,

de dienstgroep van

Zecharya,

wordt in vers 10 als achtste genoemd en daaruit kunnen wij
afleiden, dat Zecharya in de
maand juli de taak had om in de

t
tempel te dienen. Het bijbelse

jaar begint immers met

de

maand Nisan (maaríapril) en
wordt opgevolgd door Iyar
(apriVmei). Daarna komt Sivan
(mei/juni) en de vierde maand,
waarin dus de achtste groep tem-

peldienst had, was Tamuz
0uni/juli). Het was daarom in
juli, dat de engel Gavri'el (Gabriël) in de tempel aan Zecharya
verscheen om hem de geboorte
van zijn zoon Yochanan aan te
kondigen. Kort daarna werd zi.jn
vrouw Elisheva zwanger en zes
maanden later, begin januari
kwam Ruach haQodesh (de Heilige Geest) over Miryam (Maria)
en zij werd eveneens zwanger.

Yeshua haMashiach

(Jezus

Christus) werd dus in september
geboren, en wie weet, misschien

zelfs op Yom Kipur, cie Grote
Verzoendag..,

Werner Stauder

