Nieuwe Maan(d), en Nieuw Jaar (Rosh HaShannah) een Bijbelse opdracht tot
vieren of gedenken?
Naar aanleiding van de vraag aan ons gesteld of wij ook Rosh Chódèsh (Hoofd
van de maan(d)) vieren is dit korte tekstonderzoek gestart.
Nauw hiermee verweven is de vraag geeft de Bijbel dan ook een datum voor
een Nieuw Jaar. Al was het alleen al vanwege het vermoeden dat de datum van
een “Nieuw Jaar” zal samenvallen met de datum van de Nieuwe Maan(d). Ik
stelde de volgende (voor mij relevante) vragen
NIEUWE MAAN:
1- Werd er ten tijde van de Tenach en NT op enigerlei wijze aandacht
besteed aan het begin van de maand (wat nu Rosh Chódèsh genoemd
wordt)?
2- Kunnen wij uit deze teksten herleiden dat wij ook aandacht moeten
geven aan de Nieuwe maan (Rosh Chódèsh)?
NIEUW JAAR:
3- Geeft de Bijbel ook aan wanneer het Nieuwe Jaar of Hoofd van het
jaar is?
4- Kunnen we herleiden hoe en wanneer we daar aandacht aan
moeten geven?
Ik heb een selectie van teksten uit de Statenvertaling gemaakt en hebben
daarbij gezocht op:
Eerste maand, eerste van de maand(en), begin(sel) van de maand(en), nieuwe
maan(d), hoofd der maand(en), begin(sel) van het jaar.
De teksten die mijns inziens relevant zijn heb ik in het blauw weergegeven,
hetgeen overigens niet wil zeggen dat daar mee alles aangegeven is, want het
aangeven van relevantie is ook onderhevig aan een persoonlijke interpretatie,
maar de door mij aangegeven relevantie kan ik persoonlijk wel verdedigen.
Alleen teksten uit Gods Woord zullen, naar mijn persoonlijke overtuiging, een
conclusie en leidraad kunnen opleveren. Een eventuele traditie van zowel
Christelijke als van Joodse oorsprong, hoe oud en hoe waardevol deze ook is, is
daar wat mij betreft aan ondergeschikt.
Hartelijke groet,
Henk Rijstenberg

Genesis 8:5 - En de wateren waren gaande, en afnemende tot de tiende maand;
in de tiende maand, op den eersten der maand, werden de toppen der bergen
gezien.
Genesis 8:13 - En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste
maand, op den eersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven
de aarde; toen deed Noach het deksel der ark af, en zag toe, en ziet, de
aardbodem was gedroogd.
Exodus 12:2 - Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal
u de eerste van de maanden des jaars zijn.
Exodus 12:18 - In de eerste maand, aan den veertienden dag der maand, in den
avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot den een en twintigsten dag der
maand, in den avond.
Exodus 40:2 - Op den dag der eerste maand, te weten op den eersten der
maand, zult gij den tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten.
Exodus 40:17 - En het geschiedde in de eerste maand, in het tweede jaar, op
den eersten der maand, dat de tabernakel opgericht werd.
Leviticus 23:5 - In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen
twee avonden is des HEEREN pascha.
Leviticus 23:24 - Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende
maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis
des geklanks, een heilige samenroeping.
Numeri 1:1 - Voorts sprak de HEERE tot Mozes, in de woestijn van Sinaï, in de
tent der samenkomst, op den eersten der tweede maand, in het tweede jaar,
nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, zeggende:
Numeri 1:18 - En zij verzamelden de gehele vergadering, op den eersten dag der
tweede maand; en die verklaarden hun afkomst, naar hun geslachten, naar het
huis hunner vaderen, in het getal der namen, van die twintig jaren oud was en
daarboven, hoofd voor hoofd.
Numeri 9:1 - En de HEERE sprak tot Mozes in de woestijn van Sinaï, in het
tweede jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, in de eerste maand,
zeggende:
Numeri 9:5 - En zij hielden het pascha op den veertienden dag der eerste
maand, tussen de twee avonden, in de woestijn van Sinaï; naar alles, wat de
HEERE Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls.
Numeri 10:10 - Desgelijks ten dage uwer vrolijkheid, en in uw gezette
hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden, zult gij ook met de trompetten
blazen over uw brandofferen, en over uw dankofferen; en zij zullen u ter
gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods; Ik ben de HEERE, uw God!
Numeri 20:1 - Als de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin
gekomen waren, in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam
stierf aldaar, en zij werd aldaar begraven.

Numeri 28:11 - En in de beginselen uwer maanden zult gij een brandoffer den
HEERE offeren: twee jonge varren, en een ram, zeven volkomen eenjarige
lammeren;
Numeri 28:14 - En hun drankofferen zullen zijn de helft van een hin tot een var,
en een derde deel van een hin tot een ram, en een vierendeel van een hin van
wijn tot een lam; dat is het brandoffer der nieuwe maan in elke maand, naar de
maanden des jaars.
Numeri 28:16 - En in de eerste maand, op den veertienden dag der maand, is
het pascha den HEERE.
Numeri 29:1 - Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult
gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u
een dag des geklanks zijn.
Numeri 33:3 - Zij reisden dan van Rameses; in de eerste maand, op den
vijftienden dag der eerste maand, des anderen daags van het pascha, togen de
kinderen Israëls uit door een hoge hand, voor de ogen van alle Egyptenaren;
Numeri 33:38 - Toen ging de priester Aäron op den berg Hor, naar den mond
des HEEREN, en stierf aldaar, in het veertigste jaar na den uittocht van de
kinderen Israëls uit Egypteland, in de vijfde maand, op den eersten der maand.
Deuteronomium 1:3 - En het is geschied in het veertigste jaar, in de elfde
maand, op den eersten der maand, dat Mozes sprak tot de kinderen Israëls,
naar alles wat hem de HEERE aan hen bevolen had;
Deuteronomium 16:1 - Neemt waar de maand Abib, dat gij den HEERE, uw God,
pascha houdt; want in de maand Abib heeft u de HEERE, uw God, uit Egypteland
uitgevoerd, bij nacht.
De YLT - Young Literal Translation zegt: ‘Observe the month of Abib — and thou
hast made a passover to Jehovah thy God, for in the month of Abib hath Jehovah
thy God brought thee out of Egypt by night;
Impliciet zijn het hier twee opdrachten:
1) de maand waarnemen en 2) het Pesach houden.

Jozua 4:19 - Het volk nu was den tienden der eerste maand uit de Jordaan
opgeklommen; en zij legerden zich te Gilgal, aan het oosteinde van Jericho.
1 Samuël 20:5 - En David zeide tot Jonathan: Zie, morgen is de nieuwe maan,
dat ik zekerlijk met den koning zou aanzitten om te eten; zo laat mij gaan, dat ik
mij op het veld verberge tot aan den derden avond.
1 Samuël 20:18 - Daarna zeide Jonathan tot hem: Morgen is de nieuwe maan;
dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden.
1 Samuël 20:24 - David nu verborg zich in het veld; en als het nieuwe maan was,
zat de koning bij de spijze, om te eten.
1 Samuël 20:27 - Het geschiedde nu des anderen daags, den tweeden der
nieuwe maan, als Davids plaats ledig gevonden werd, zo zeide Saul tot zijn zoon
Jonathan: Waarom is de zoon van Isaï noch gisteren noch heden tot de spijze
gekomen?

1 Samuël 20:34 - Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des
toorns; en hij at op den tweeden dag der nieuwe maan geen brood, want hij
was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had.
2 Koningen 4:23 - En hij zeide: Waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen
nieuwe maan, noch sabbat. En zij zeide: Het zal wel zijn.
1 Kronieken 12:15 - Deze zelfden zijn het, die over de Jordaan gingen in de
eerste maand, toen dezelve vol was aan al haar oevers; en zij verdreven al de
inwoners der laagten, tegen het oosten en tegen het westen.
1 Kronieken 23:31 - En tot al het offeren der brandofferen des HEEREN, op de
sabbatten, op de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden in getal, naar
de wijze onder hen, geduriglijk, voor het aangezicht des HEEREN;
1 Kronieken 27:2 - Over de eerste verdeling in de eerste maand was Jasobam,
de zoon van Zabdiel; en in zijn verdeling waren er vier en twintig duizend.
1 Kronieken 27:3 - Hij was uit de kinderen van Perez, het hoofd van al de
oversten der heiren in de eerste maand.
2 Kronieken 2:4 - Zie, ik zal een huis voor den Naam des HEEREN, mijns Gods,
bouwen, om Hem te heiligen, om reukwerk der welriekende specerijen voor Zijn
aangezicht aan te steken, en voor de toerichting des gedurigen broods, en voor
de brandofferen des morgens en des avonds, op de sabbatten, en op de nieuwe
maanden, en op de gezette hoogtijden des HEEREN, onzes Gods; hetwelk voor
eeuwig is in Israël.
2 Kronieken 8:13 - Zelfs naar den eis van elken dag, offerende, naar het gebod
van Mozes, op de sabbatten, en op de nieuwe maanden, en op de gezette
hoogtijden, drie malen in het jaar; op het feest van de ongezuurde broden, en
op het feest der weken, en op het feest der loofhutten.
2 Kronieken 29:3 - Dezelve deed in het eerste jaar zijner regering, in de eerste
maand, de deuren van het huis des HEEREN open, en beterde ze.
2 Kronieken 29:17 - Zij begonnen nu te heiligen op den eersten der eerste
maand, en op den achtsten dag der maand kwamen zij in het voorhuis des
HEEREN, en heiligden het huis des HEEREN in acht dagen; en op den zestienden
dag der eerste maand maakten zij een einde.
2 Kronieken 31:3 - Ook het deel des konings van zijn have tot de brandofferen,
tot de brandofferen des morgens en des avonds, en de brandofferen der
sabbatten, en der nieuwe maanden, en der gezette hoogtijden; gelijk
geschreven is in de wet des HEEREN.
2 Kronieken 35:1 - Daarna hield Josia het pascha den HEERE te Jeruzalem; en zij
slachtten het pascha op den veertienden der eerste maand.
Ezra 3:5 - Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en
van alle gezette hoogtijden des HEEREN, die geheiligd waren; ook van een ieder,
die een vrijwillige offerande den HEERE vrijwilliglijk offerde.

Ezra 3:6 - Van den eersten dag af der zevende maand begonnen zij den HEERE
brandofferen te offeren; doch de grond van den tempel des HEEREN was niet
gelegd.
Ezra 6:19 - Ook hielden de kinderen der gevangenis het pascha, op den
veertienden der eerste maand.
Ezra 7:9 - Want op den eersten der eerste maand was het begin des optochts
uit Babel, en op den eersten der vijfde maand kwam hij te Jeruzalem, naar de
goede hand zijns Gods over hem.
Ezra 8:31 - Alzo verreisden wij van de rivier Ahava, op den twaalfden der eerste
maand, om te gaan naar Jeruzalem; en de hand onzes Gods was over ons, en
redde ons van de hand des vijands, en desgenen, die ons lagen leide op den
weg.
Ezra 10:16 - En de kinderen der gevangenis deden alzo; en Ezra, de priester, met
de mannen, de hoofden der vaderen, naar het huis hunner vaderen, en zij allen,
bij namen genoemd, scheidden zich af, en zij zaten op den eersten dag der
tiende maand, om deze zaak te onderzoeken.
Ezra 10:17 - En zij voleindden het met alle mannen, die vreemde vrouwen bij
zich hadden doen wonen, tot op den eersten dag der eerste maand.
Nehemia 8:2 - (-) En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, beiden
mannen en vrouwen, en allen, die verstandig waren om te horen, op den
eersten dag der zevende maand.
Nehemia 10:33 - Tot het brood der toerichting, en het gedurig spijsoffer, en tot
het gedurig brandoffer, der sabbatten, der nieuwe maanden, tot de gezette
hoogtijden, en tot de heilige dingen, en tot de zondofferen, om verzoening te
doen over Israël; en tot alle werk van het huis onzes Gods.
Ester 3:7 - In de eerste maand (deze is de maand Nisan) in het twaalfde jaar van
den koning Ahasveros, wierp men het Pur, dat is, het lot, voor Hamans
aangezicht, van dag tot dag, en van maand tot maand, tot de twaalfde maand
toe; deze is de maand Adar.
Ester 3:12 - Toen werden de schrijvers des konings geroepen, in de eerste
maand, op den dertienden dag derzelve, en er werd geschreven naar alles, wat
Haman beval, aan de stadhouders des konings, en aan de landvoogden, die over
elk landschap waren, en aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn
schrift, en elk volk naar zijn spraak; er werd geschreven in den naam van den
koning Ahasveros, en het werd met des konings ring verzegeld.
Psalmen 81:3 - (-) Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op
onzen feestdag.
Jesaja 1:13 - Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de
nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag
Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.
Jesaja 1:14 - Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij
zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen.

Jesaja 47:13 - Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu
opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe
manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen
zullen.
Jesaja 66:23 - En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de
andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan
te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
Ezechiël 26:1 - En het gebeurde in het elfde jaar, op den eersten der maand, dat
des HEEREN woord tot mij geschiedde, zeggende:
Ezechiël 29:17 - Voorts gebeurde het in het zeven en twintigste jaar, in de
eerste maand, op den eersten der maand, dat het woord des HEEREN tot mij
geschiedde, zeggende:
Ezechiël 29:17 - Voorts gebeurde het in het zeven en twintigste jaar, in de
eerste maand, op den eersten der maand, dat het woord des HEEREN tot mij
geschiedde, zeggende:
Ezechiël 30:20 - Ook gebeurde het in het elfde jaar, in de eerste maand, op den
zevenden der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
Ezechiël 31:1 - Het gebeurde ook in het elfde jaar, in de derde maand, op den
eersten der maand, dat des HEEREN woord tot mij geschiedde, zeggende:
Ezechiël 32:1 - Het gebeurde ook in het twaalfde jaar, in de twaalfde maand op
den eersten der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde,
zeggende:
Ezechiël 40:1 - In het vijf en twintigste jaar onzer gevankelijke wegvoering, in
het begin des jaars, op den tienden der maand, in het veertiende jaar, nadat de
stad geslagen was; even op dienzelfden dag, was de hand des HEEREN op mij,
en Hij bracht mij derwaarts.
Ezechiël 45:17 - En het zal den vorst opleggen te offeren de brandofferen, en
het spijsoffer, en het drankoffer, op de feesten, en op de nieuwe maanden, en
op de sabbatten, op alle gezette hoogtijden van het huis Israëls; hij zal het
zondoffer, en het spijsoffer, en het brandoffer, en de dankofferen doen, om
verzoening te doen voor het huis Israëls.
Ezechiël 45:18 - Alzo zegt de Heere HEERE: In de eerste maand, op den eersten
der maand, zult gij een volkomen var, een jong rund, nemen; en gij zult het
heiligdom ontzondigen.
Ezechiël 45:21 - In de eerste maand, op den veertienden dag der maand, zal
ulieden het pascha zijn; een feest van zeven dagen, ongezuurde broden zal men
eten.
Ezechiël 46:1 - Alzo zegt de Heere HEERE: De poort van het binnenste voorhof,
die naar het oosten ziet; zal de zes werkdagen gesloten zijn; maar op den
sabbatdag zal zij geopend worden; ook zal zij geopend worden op den dag van
de nieuwe maan.

Ezechiël 46:3 - Ook zal het volk des lands aanbidden voor de deur derzelve
poort, op de sabbatten en op de nieuwe manen, voor het aangezicht des
HEEREN.
Ezechiël 46:6 - Maar op den dag van de nieuwe maan, een var, een jong rund,
van de volkomene, en zes lammeren, en een ram; volkomen zullen zij zijn.
Daniël 10:4 - En op den vier en twintigsten dag der eerste maand, zo was ik aan
den oever der grote rivier, welke is Hiddékel.
Hosea 2:11 - (-) En Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar
nieuwe maanden, en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden.
Hosea 5:7 - Zij hebben trouwelooslijk gehandeld tegen den HEERE; want zij
hebben vreemde kinderen gewonnen; nu zal hen de nieuwe maand verteren
met hun delen.
Amos 8:5 - Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht
mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? verkleinende de
efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende met bedrieglijke
weegschalen;
Haggai 1:1 - In het tweede jaar van den koning Darius, in de zesde maand, op
den eersten dag der maand, geschiedde het woord des HEEREN, door den
dienst van Haggai, den profeet, tot Zerubbabel, den zoon van Seálthiël, den
vorst van Juda, en tot Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, zeggende:
Colossenzen 2:16 - Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk
des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;

