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Hoe bereken je de Dag der Eerstelingen
Bijzondere dank aan NailedtotheCross.com voor onderzoek en verwoording

Een van de voortdurende discussies in de Feesten-vierende gemeenschap is de manier waarop
de Dag van de Eerstelingen moet worden berekend en daaruit volgend wanneer het Sjavoe’ot
(Pinksteren) is.
De ene doctrine beweert dat Eerstelingen altijd op de 16e dag van de eerste maand valt, de
dag na de rust van de eerste dag van Ongezuurde Broden. De andere doctrine beweert dat
Eerstelingen altijd op de eerste dag van de week valt, na de 1e wekelijkse Sjabbat die volgt op
de eerste dag van Ongezuurde Broden. Zoals altijd moeten we aan de hand van de Bijbel, en
de Bijbel alleen, bepalen welke berekening correct is.
Vaak wordt in een dergelijke studie voor antwoorden verwezen naar Josephus, Ellen White
(ZDA) en andere bronnen. Het is echter een gegeven dat een na-Bijbelse historicus slechts
weergeeft welke tradities in ere werden gehouden op het moment dat het werd opgeschreven,
en dat dat niet persé is wat JHWH wil dat Zijn volk doet.
Net zoals je vandaag de dag iemand naar zijn mening over iets kunt vragen, en die mening
niet persé overeenstemt met het Woord van God.
Het is twijfelachtig of een post-Bijbelse historicus zou onderschrijven dat zijn geschrift de
Bijbel vervangt, en als ze al zo arrogant zijn om iets dergelijks te veronderstellen, zou het in
de prullenbak belanden. Dus, met dat in gedachten gaan we kijken wat we enkel aan de hand
van de Bijbel kunnen leren over dit onderwerp.
De Bijbelse naslagwerken die in deze studie werden gebuikt zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

De Bijbel (meestal de HSV)
Strongs Concordantie
De Interlinear Bible
De Englishman Hebreeuwse Concordantie van het Oude Testament, door George Wigram
De New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebreeuws-Engels Lexicon

We gaan eerst een aantal sleutelwoorden definiëren die in deze studie zijn gebruikt en laten
zien hoe we ze toepassen in deze studie.
We zullen de belangrijke Hebreeuwse of Griekse woorden als volgt weergeven: het
Nederlandse woord gevolgd door de Hebreeuwse transliteratie, gevolgd door het Strongs
nummer en de definitie uit de Lexicon van Brown-Driver-Briggs.
Hier een overzicht van de belangrijke vocabulaire die we moeten behandelen:
• Feest (chag) 2282, samenkomst voor een feest, feest, opgangsfeest
• Feesten (moadiem) 4150, vastgestelde tijden, plaats, ontmoetingen
• Rust (sabbaton) 7677, onderhouden van de Sjabbat, vaak gebruikt in de zin van “Dag van
volledige rust”. Gebruikt voor de wekelijkse Sjabbat (in Exodus 31:15, 35:2, Leviticus 23:3,
Exodus 16:23), Grote Verzoendag, sabbatsjaar, Bazuinendag en Loofhuttenfeest
• Sabbat (Sjabbat) 7676, Sabbat
• Zevende (sjebebe) 7637, zevende (rangtelwoord)
• Weken (Sjavoe’ot) 7620, periode van zeven, zevental, week
In Leviticus 23:9-14 wordt de Dag der Eerstelingen uitgelegd en in de verzen 15-22 wordt het
Wekenfeest (Pinksteren) uitgelegd. In beide gedeeltes wordt ons verteld dat de dag (Strongs
4283) na de sabbat (Strongs 7676) de sleutel is.
Het woord voor Sabbat (Strongs 7676) wordt nooit op een andere manier vertaald dan als
sjabbat(ten), maar daarmee weten we nog niet of het verwijst naar de jaarlijkse sabbat van
Ongezuurde Broden of naar de wekelijkse sjabbat op de zevende dag. Er staat ook niet, zoals
sommige mensen geloven, dat het gewoon gaat over een willekeurige periode van zeven
dagen, weken of jaren.
Over het algemeen noemen we alle feesten van JHWH “Sabbatten” maar in Leviticus 23:2
worden de termen “feesten” (Strongs 4150, mo’ed) en “heilige samenkomsten” (Strongs
6944, 4744) gebruikt.
In de verzen 6-8, waarin Ongezuurde Broden wordt uitgelegd, wordt er nooit gesproken over
een Sjabbat, maar in plaats daarvan over een heilige samenkomst. Elders wordt het een
verordening (Strongs 2708, Exodus 12:17) genoemd of een feest (Strongs 2282, chag; Exodus
13:6, 23:15, 34:18, Leviticus 23:6 en Numeri 28:17) en een bijzondere samenkomst (Strongs
6116, Deuteronomium 16:8).
Het lijkt erop dat de eerste dag van Ongezuurde Broden nergens een “Sabbat” (Strongs 7676)
wordt genoemd. In feite staan de twee termen slechts eenmaal samen in een zin (2 Kronieken
8:13) en is het duidelijk dat 7676 de zevende dag van de week is en 4682 (Ongezuurde
Broden) de feestdag is.
Van alle Moadiem wordt de term 7676 Sabbat, als op zich staande dag, alleen gebruikt voor
de zevende dag van de week. Af en toe wordt de term “Dag van volledige rust” gebruikt voor
een van de Moadiem, namelijk Sabbat (7676) van rust (7677, sabbaton), maar we zien
nergens dat deze term wordt gebruikt voor Ongezuurde Broden.
Deze zinsnede wordt ook toegepast voor de Sabbatsjaren, een periode van zeven. In die zin is
er geen precedent of aanwijzing in de TENACH waaruit we kunnen concluderen dat het

woord “Sabbat” (7676) kan verwijzen naar Ongezuurde Broden om daarmee te berekenen
wanneer de Dag der Eerstelingen en Sjavoe´ot vallen. Het enige precedent zou de uitleg
kunnen zijn dat het de zevende dag van de week is.
Daarbij wordt voor de berekening van Sjavoe´ot in Leviticus 23:16 aangegeven dat het de dag
is na de “zevende sabbat” (7637, 7676) en dat die periode 50 dagen duurt. Je kunt niet zeven
Sjabbatten tellen (zowel de jaarlijkse en de wekelijkse) waarna de erop volgende dag de 50e
dag is.
Mensen die vasthouden aan de theorie dat Pinksteren altijd op de 6e dag van de derde maand
valt interpreteren de term Sabbat (7676) in dit geval als een verwijzing naar een willekeurige
set van zeven dagen (een week). Dat kunnen dus zeven dagen zijn van maandag tot zondag,
woensdag tot dinsdag, etc.
Op geen enkele andere plaats in de Bijbel betekent 7676 “weken”. In feite is er in het
Hebreeuws zelfs een woord voor “weken” dat verwijst naar elke periodes van zeven
opvolgende dagen, Strongs 7620, Sjavoe´ot. Maar dat is niet de term die wordt gebruikt in
Leviticus 23:16. Er staat niet dat we zeven weken moeten tellen, maar zeven rustdagen.
Als JHWH had gewild dat we weken zouden tellen die op een willekeurige dag konden
beginnen, in plaats van Sjabbatten op de zevende dag, dan zou Hij dat hebben gespecificeerd.
We zien dat 7676 in Leviticus 25 wordt gebruikt als er wordt gesproken over sabbatsjaren, in
de zin van “zeven sabbatten van jaren”. Er zijn mensen die zeggen dat dit betekent dat Sabbat
kan verwijzen naar een willekeurige eenheid van zeven, dus als het wordt gebruikt voor de
berekening van Eerstelingen en Sjavoe´ot kan 7676 verwijzen naar een willekeurige periode
van zeven dagen. Maar in Leviticus 25:8 worden de woorden zeven en jaren gebruikt.
Woord 7676 wordt nooit vertaald met zeven of met jaren. Het betekent slechts rust. Als we
dus met de Bijbel als uitgangspunt berekenen wanneer Sjavoe´ot valt, leren we dat we zeven
“rusten” moeten tellen en niet zeven “weken” die op een willekeurig moment kunnen
beginnen.
God, die de dingen op een eenvoudige manier doet (2 Corinthiërs 11:3) zodat zelfs een kind
het kan begrijpen (o.a. Mattheus 18:3), en die geen God van wanorde is (1 Corinthiërs 14:33),
zou geen logische reden hebben om ervoor te zorgen dat deze term hier iets betekent
(Ongezuurde Broden) terwijl het alle andere keren iets anders betekent (Sjabbat, rust), zeker
niet wanneer Hij gewoon hetzelfde zou kunnen hebben gedaan wat hij met de andere
feestdagen deed, door gewoon aan te geven dat Eerstelingen altijd op de 16e dag van de eerste
maand is, en dat Sjavoe´ot altijd op de 6e dag van de derde maand valt, als Hij dat zo zou
hebben bedoeld. Of, Hij had kunnen zeggen dat je zeven “weken” moet tellen in plaats van
zeven “Sjabbatten” als Hij dat had bedoeld.
De enige logische reden om het met de woorden en op de manier te zeggen zoals Hij dat heeft
gedaan, is als Hij wilde dat we weken en dagen zouden tellen om op de juiste datum uit te
komen. Er zou geen enkele reden zijn dat Hij telinstructies zou hebben gegeven als Hij een
vaste datum bedoelde.
We merken daarbij op dat in Deuteronomium 16:9 wel de term “zeven weken” (7620) wordt
gebruikt in plaats van “zeven sabbatten” (7676) maar ook daar wordt verwezen naar het tellen

van die weken na de Dag van Eerstelingen. Dus op de enige plaats waar “weken” wordt
gebruikt in plaats van “Sjabbatten” wordt verwezen naar het oogsten met de “sikkel in het
graan”, en dat verwijst nog steeds naar de dag na de 7676 Sabbat. In dat geval zouden de
weken van Sjabbat tot Sjabbat zijn, en niet verwijzen naar een willekeurige periode van zeven
dagen.
Als vervulling van het enige teken dat Hij had beloofd (dat staat in Mattheus 12:40), gaat men
ervan uit dat de kruisiging op een woensdag plaatsvond en dat Jesjoea aan het eind van de
sjabbat op de zevende dag is opgewekt. In dit scenario is dat verder bewijs dat de “Sjabbat”
waarnaar wordt verwezen bij het tellen van Eerstelingen, de 7e dag moest zijn.
Als de Eerstelingen op de 16e zou vallen, en Jesjoea was in het graf op de 15e en 16e en stond
op de 17e op, dan zou het voor Hem onmogelijk zijn geweest om het Eerstelingen offer te zijn
(zoals wordt verondersteld in 1 Corinthiërs 15:20 en 23) op de 16e. Maar als Hij laat op de
zaterdag (de 17e) opstond en tegen Maria zei dat ze Hem niet mocht aanraken op
zondagmorgen (de 18e), dan voer Hij ten hemel om het Eerstelingen offer te zijn op zondag,
en keerde terug naar de aarde en gaf Thomas toestemming om Hem op zondagavond aan te
raken, en dat past bij de uitleg dat Eerstelingen altijd op de eerste dag van de week valt.
Conclusies:
1. Er is geen Bijbelse basis voor de uitleg dat de 7676 Sabbat in Leviticus 23:11 iets anders
is dan de wekelijkse sjabbat op de zevende dag. Er is geen precedent om uit te leggen dat
dit een verwijzing zou zijn naar het feest van Ongezuurde Broden.
2. Er is geen Bijbelse basis om uit te leggen dat de 7676 Sabbat(ten) in Leviticus 23:15 en 16
iets anders zou zijn dan zeven opvolgende wekelijkse sjabbatten op de zevende dag. Er is
geen precedent om uit te leggen dat dit een verwijzing is naar een willekeurige periode
van zeven dagen.
3. En daarom zullen deze twee verplaatsbare feesten altijd op de eerste dag van de week
vallen.
Als je tot een andere conclusie bent gekomen, dan willen we de volgende vragen aan je
voorleggen:
1. Waar vind jij een sluitend bewijs dat 7676 specifiek verwijst naar Ongezuurde broden?
2. Waar vind jij een sluitend bewijs dat 7676 specifiek verwijst naar een willekeurige
periode van zeven dagen in plaats van naar de Sjabbat van de zevende dag?
3. Kun jij een aannemelijke uitleg geven waarom God niet gewoon de data noemde (zoals
Hij dat bij de andere feesten deed) en in plaats daarvan een formule gaf om te tellen, als
het niet nodig is om te tellen om tot de correcte datum te komen?
4. Kun jij een aannemelijke uitleg geven waarom God 7676 (Sabbat) zou gebruiken in plaats
van 7620 (week) in Leviticus 23:15?
5. Kun jij uitleggen hoe a) Jesjoea (Jezus) onze Eersteling kon zijn als Hij in het graf was op
de Dag der Eerstelingen (als je instemt met een kruisiging op woensdag), of b) Hij onze
Messias kon zijn als Hij niet 3 dagen en 3 nachten in het graf was, waarvan Hij zei (in
Mattheus 12:40) dat dat het enige teken was dat zou worden gegeven (als je instemt met
een kruisiging op vrijdag)?
We willen je nog een klein beetje extra informatie geven om te overwegen, voor wat het
waard is.

We weten allemaal dat de Bijbel vol staat met zich herhalende patronen. In het eerste deel van
onze studie “Tijd: de Kalender van onze Schepper – De Basis” leggen we uit hoe belangrijk
die uitleg is. We geven het voorbeeld van een quilt. Een quilt is gebaseerd op een herhalend
patroon van gekleurde vierkanten. Als we een patroon hebben van zwart, wit, zwart, wit,
zwart, wit, etc… dan zou het niet alleen niet fraai zijn als er opeens een roze vierkant tussen
zou zitten, maar het zou duidelijk zijn dat het niet in het patroon thuishoort. In feite wordt het
patroon erdoor verknoeid.
De Bijbel is op een zodanige manier opgebouwd dat deze patronen aan ons worden
geopenbaard om ons te helpen Zijn Woord te begrijpen. Het helpt ons om gefundeerd te
blijven in Zijn waarheid. Nu realiseren we ons dat er een periode is van 6 jaren waarna het 7e
jaar een sabbatsjaar is. Daarnaast zorgt een periode van zeven zevens van jaren (of 49 jaren)
voor een Jubeljaar, opnieuw een periode van rust. Dat betekent dat er in het 49e en in het 50e
jaar een dubbele Sabbat is. Dat is het patroon.
Hetzelfde geldt voor de dagen als voor de jaren. Dat vinden we terug in het voorbeeld van
Sjavoe´ot. Als we zeven Sjabbatten tellen na de Sjabbat tijdens de week van Ongezuurde
broden, of zeven periodes van zeven dagen, komen we uit op 49 dagen. Dan komen we uit op
een Sjabbat, een rustdag. Dan moet de 50e dag, of de dag na de Sjabbat, Sjavoe´ot zijn. Dat
zorgt voor een dubbele Sabbat, oftewel een dubbele rustdag. Je ziet dan hetzelfde patroon.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
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