“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een
aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

12 or 13?
Patronen in de Schrift zijn een interessante manier om verborgen schatten te vinden. Het vinden van
patronen die waarheid openbaren, is een van onze favoriete oefeningen in de studie van Zijn Woord.
Veel mensen zijn op de hoogte van de Bijbelse kalender. Een aantal mensen worstelt ermee dat er jaren
zijn die 12 maanden tellen, terwijl andere jaren 13 maanden hebben. Zonder al te diep in te gaan op de
daarachterliggende gedachten en methoden, is het een feit dat als je de maan gebruikt om de maanden te
bepalen, er af en toe 13 maanden nodig zijn in een Bijbels jaar, anders valt Pesach uiteindelijk in de
winter. Omdat de vastgestelde tijden in Leviticus 23 op de landbouw zijn gebaseerd, zou dat een
probleem zijn.
Er zijn geen verzen in de Schrift waarin staat dat een jaar geen 13 maanden kan bevatten, ook al is er
bewijs voor dat suggereert dat een jaar van 12 maanden de norm was.
We zien dat tijdens de zondvloed; 5 maanden precies 150 dagen waren, waardoor elke maand dus
precies uit 30 dagen bestond, waardoor de kalender precies 360 dagen in het jaar bevat (Genesis 7-8).
We zien ook in Openbaring dat 3,5 jaar gelijk is aan 1260 dagen, nogmaals, precies 30 dagen in een
maand, waardoor het jaar uit precies 360 dagen bestaat (Openbaring 11:2; 12:6; 13:5).
De omgang van de maan is niet meer precies 30 dagen, maar ongeveer 29,53 dagen. De omgang om de
zon is niet meer 360 dagen, maar ongeveer 365 dagen.
Het is interessant dat er over Henoch wordt gezegd dat hij precies 365 jaar oud werd. Was dat
profetisch? Betekent dat, dat de omgang van de aarde om de zon in de toekomst 365 dagen zou zijn, in
plaats van 360?
Misschien…
Waardoor is die verandering gekomen?

Er zijn mensen die veronderstellen dat het teken dat Hizkia kreeg, waardoor Jah de zon 10 graden deed
terugtreden op de zonnewijzer, ervoor heeft gezorgd dat de kalender is veranderd (Jesaja 38:1-8).
Anderen veronderstellen dat de gebeurtenis waarbij de zon stil stond voor Jozua van invloed was op de
kalender (Jozua 10:12-14).
Ongeacht de mechanische details van hoe en wanneer deze verandering in de kalender plaatsvond, blijft
het feit dat de kalender in de dagen van Noach, 360 dagen was, met twaalf 30-daagse maanden. Ook
blijkt uit Openbaring dat er een verandering zal komen waardoor er weer een 360 daagse kalender zal
zijn.
Jesjoea, onze Messias, lijkt zelfs te verwijzen naar die op handen zijnde verandering in de context van
het begin van de 3,5 jaar van Grote Verdrukking:
Marcus 13:20
En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille
van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.
Dus in de tussentijd, voordat we misschien teruggaan naar dezelfde kalender die Noach had, zullen er
jaren zijn die 13 maanden tellen. Is dat problematisch?
Nou, vanuit de Schrift is het geen probleem, omdat de Schrift geen eisen noemt voor de lengte van een
maand, of de lengte van een jaar.
We weten alleen dat de zon, maan en sterren de hemelse klok zijn die JHWH ons heeft gegeven
(Genesis 1:14-16) … dus de zon, maan en sterren hebben altijd gelijk, ongeacht wat ze zeggen.
Maar we vroegen ons af, als er een verandering in de kalender heeft plaatsgevonden tussen Noach en de
eindtijd, zou dat dan niet ergens verborgen zijn in de Torah?
Misschien wel …
Misschien weet je dat de stammen van Israël soms worden opgesomd als 12 stammen, en andere keren
als 13 stammen. Om tot een aantal van 13 stammen te komen, worden de twee zonen van Jozef,
Manasse en Efraïm, in de plaats van Jozef genoemd om tot een totaal van 13 stammen te komen.
Volgens ons is dat vergelijkbaar met de maanden van de kalender, soms 12, soms 13. Dus we vroegen
ons af of de Torah de 12 en 13 stammen even vaak noemt als we zouden verwachten dat een jaar 12 of
13 maanden telt. Als we een volledige 19-jaarse Metonische cyclus onderzoeken, dan ontdekken we dat
een 13e maand ongeveer 1/3 van de tijd voorkomt.
2/3 van de tijd zijn er 12 maanden
1/3 van de tijd zijn er 13 maanden
In de Torah worden de stammen van Israël drie keer opgesomd:
In Genesis 35 lezen we:
1) Ruben
2) Simeon

3) Levi
4) Juda
5) Issachar
6) Zebulon
7) Jozef
8) Benjamin
9) Dan
10) Naftali
11) Gad
12) Aser
Dus in Genesis 35 worden 12 stammen genoemd.
In Exodus 1 lezen we:
1) Ruben
2) Simeon
3) Levi
4) Juda
5) Issachar
6) Zebulon
7) Benjamin
8) Dan
9) Naftali
10) Gad
11) Aser
12) Jozef
Dus in Exodus 1, worden totaal 12 stammen genoemd.
In Numeri 1 lezen we:
1) Ruben
2) Simeon
3) Gad
4) Juda
5) Issachar
6) Zebulon
7) Jozef
8) Manasse
9) Benjamin
10) Dan
11) Aser
12) Naftali
13) Levi
Dus, in Numeri 1, worden in totaal 13 stammen genoemd.

2/3 van de tijd worden er 12 stammen opgenoemd in de Torah.
1/3 van de tijd worden er 13 stammen opgenoemd in de Torah.
Vergelijken we dat met de maanden van het jaar…:
2/3 van de tijd zijn er 12 maanden.
1/3 van de tijd zijn er 13 maanden.
Een aantal mensen zal dit erg interessant vinden. Sceptische mensen zullen het gewoon toeval noemen.
Wat jij er ook van vindt, we hopen dat het de moeite van het kijken waard was.
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.
Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Sjalom.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
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