Beth Yeshua

Rosh haShana 5755
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Op de eerste dag ,".r-U" maand
Tishri wordt in het Jodendom het
nieuudaarsfeest gevierd: Rosh ha-

Shana! Dit jaar valt het op dinsdag 6
september, dus vandaag! Tishri is de
zevende maand van de oude Babylonische kalender. Het geschal van de
shofar (ramshoorn) weerklinkt om
aan te geven, dat dit de voornaamste
maand van het g'dsdienstig jaar is.
Het is de maand waarin irr Eretz Yisra'el de natuur weer tot leven komt na
de droge periode. Nu begiat een tijd

van bezinning en beÍouw, die met
Yom Kipur (gtote verzoendag) eindigt. Ofsehoon het kalenderjaar met
Nisan (maaríapril) begint, werd de
eerste dag van Tishri (september/ok-

in de
zevende maand, op de eerste dag van
tober) de nieuwjaarsdag: ,,En

Tishri, zult

gij

een heilige'sarnen-

komst hebben, gij zult generlei slaafse

arbeid verrichten, het zal een Yom
Tru'a (iubeldag) vooi u zijn" (Bamidbar 29:1). Op het feest viert rnen voora1 de macht van G'd a1s Schepper,
want de schepping werd begonnen op
Rosh haShana. Bereshit alef (Genesis
1) is namelijk, als je het omdraait, alef
beTishri oftewel: de eerste van Tishri,
Rosh haShana! "En Adonai sprak tot
Moshe: Spreek tot de Bnei Yisra'el: In
de zevende maand, op de eerste dag
van Tishri, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door het geschal

van de shofar..." (Vayiqra

23:24).
Rosh haShana wordt door het'blazen

van de shofar begroet. Het zelfde
doordringende geluid van de shofar
zal in de acharit-hayamim (Iaatste da-

gen) weerklinken bij de wederkomst
van Yeshua haMashiach: ,,En dan zal
het teken van Ben haÀdam (de Zoon
des mensen) verschijnen aan de hemel
en dan zullen alle stammen der aarde
zich op de borst slaan en zij zullen Ben
haAdam zien komen op de wolken des
hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn malachim (engelen) uitzenden met luid shofargeschal
en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van

het ene uiterste der hemelen tot de

and.ere..." (Matityahu 24:30-31).
Daarom bidden messiasbelijdende

Joden elkjaar op Rosh haShana: "Ba-

ruch Ata Adonai Eloheinu, Melech

ha'olam asher qidshanu bedamo shel
Yeshua vetzivanu lishmoa qol shofar,
amen!" (Gezegend zijt Gij, Adonai
onze G,d, Koning vooi eeuwig, U die
ons heiligt door het bloed van Yeshua
en ons opdraagt gehoor te geven aan
het geluid van de shofar, arnen!)'.Wij
wensen u allen een gezond en zoet
5?55 toe. Bewachot leShana tova!
Werner Stauder
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