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Deel 16

De Kalender



De Exodus-kalender
Op de zevende dag was een Almacht gereed met zijn taak die hij 
zich had gesteld; op de zevende dag had hij de taak voleindigd die 
hij zich had gesteld.
Een Almacht bestemde de zevende dag tot een voorrecht door die 
af te zonderen, omdat hij daarop gereed was met heel zijn taak; met 
wat een Almacht al vormend tot aanzien had gebracht.
(Perikoop 9 / Genesis 2:1-3)

Met bovenstaande woorden wordt de scheppingshymne aan het begin 
van het Verbondsboek besloten. We zien dat hiermee een tijdseenheid 
wordt ingesteld waaraan sinds mensenheugenis is vastgehouden. 
Sindsdien wordt de tijd bepaald door dagen, worden de dagen 
gerangschikt in weken en vullen de weken de jaren. Het komen en gaan 
van de dagen is een zaak van de natuur. Ook het jaar is een kosmisch 
gegeven. Het staat vast dat de omgang van de aarde om de zon 365 en 
een kwart dag in  beslag neemt. Dat de Schepper de dagen groepeert in 
weken van zeven dagen is een indeling die het dichtst aansluit bij de 
kosmische werkelijkheid waaraan de aarde is onderworpen. De 
denkbeeldige as waaromheen de aarde zelf draait heeft in de baan 
waarin de aarde tegenwoordig om de zon draait een schuine stand ten 
opzicht van de zon. Dit heeft tot gevolg dat de aarde seizoenen kent, 
wereldwijd zomer en winter of, zoals bij ons in Nederland lente, zomer, 
herfst en winter. Alhoewel het met betrekking tot het aantal dagen niet zo 
goed uitkomt wordt het jaar seizoenmatig ingedeeld. En het is heel 
treffend dat juist de groepering van zeven dagen in weken geheel in de 
pas loopt met deze kosmische klok. Met een week van zeven dagen, 
kent het jaar precies 52 weken. Men komt voor het jaar dan op een totaal 
van 364 dagen. Dat is één en een kwart dag te weinig, maar hierover 
later meer. 
Zoals reeds gezegd kent de aarde vanwege de kosmische constellatie 
twee grote seizoenen, zomer en winter. Dat wil zeggen met weken van 7 
dagen duren winter en zomer ieder precies 26 weken. Worden de 
seizoenen verdeeld in lente, zomer , herfst en winter dan duurt elk van 
de seizoenen denkbeeldig 13 weken. Aangezien de gang van de natuur 
gebonden is aan de voortgang van de seizoenen kan met het tellen van 
weken niet alleen worden bijgehouden wanneer elk seizoen begint en 
eindigt, maar ook wanneer er gezaaid en geoogst moet worden. Zonder 
kalender of allerlei ingewikkelde hulpmiddelen is met het simpel tellen 
van weken de gehele gang van zaken in de natuur bij te houden en aan 
te wenden.
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1. Wat zijn de oudste aanwijzingen in Thora?
Genesis 1:14 “En G-d zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des 
hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij 
dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.”
Genesis 2:2 “Toen G-d op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij 
gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij 
gemaakt had.”
Genesis 8:22 “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en 
oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.”

2. Wanneer begint het jaar?
Exodus 12:2 “Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de 
eerste der maanden van het jaar zijn.”
Exodus 12:18 “In de eerste maand, op de veertiende dag der maand, 
des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de eenentwintigste 
dag der maand, des avonds.”
Exodus 34:21,22 “Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag 
zult gij rusten, ook in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag 
houden. Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij 
vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars.”

3. Hadden de dagen en maanden namen?
Zes dagen werden met een getal aangegeven (Gen. 1:5,8,13,19,23,31). 
Exodus 13:4 “Heden trekt gij uit, in de maand Abib.”
Exodus 23:15 “Het feest der ongezuurde broden zult gij onderhouden; 
zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, 
op de bepaalde tijd van de maand Abib, want daarin zijt gij uit Egypte 
getrokken; maar men zal niet met ledige handen voor Mijn aangezicht 
verschijnen.” (ook Exodus 34:18 en Deuteronomium 16:1)
Alleen de eerste maand had een naam. De belangrijkste dag en de 
belangrijkste maand werden een naam gegeven!

4. Wat betekenen de namen?
Sjabbat (sjin, bet, tav) – stoppen of ophouden. Men werd duidelijk 
geboden door de naam op al het werk neer te leggen. Het is echter ook 
het teken van de Almachtige. De sjin geeft Sjaddai (Almachtige) weer; 
Bajit (= huis) bestaat uit de bet en tav. Je huis weerspiegelt de rust van 
de Almachtige.
Abib (Alef, bet, jod, bet) – fris, jonge groene loten van gerst, lente.  Alef 
en bet samen (Av) geeft de Vader van het volk weer; Jod en bet komen 
van het werkwoord jahav (= geven). Het is de Almachtige die de vrijheid 
zal geven.
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Beide namen geven alle eer aan de Almachtige en omschrijven de 
functie van de dag en de maand.

5. Wat is de wisseling van het jaar?
Exodus 34:22 “… en het feest der inzameling bij de wisseling van het 
jaar.”
Deuteronomium 16:13 “Het Loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, 
wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw 
perskuip.”
Leviticus 23:24 “Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de 
eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door 
bazuingeschal, een heilige samenkomst.”
Leviticus 23:27 “Maar op de tiende van die zevende maand is de 
Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u 
verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen.”
Leviticus 23:34 “Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze 
zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen 
lang.”
Leviticus 23:39 “Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer 
gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des 
Heren vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal 
er rust zijn.”

6. Andere maandnamen uit latere tijden zijn die belangrijk?
Voor de dagen zijn geen andere namen gegeven maar bij de maanden 
zijn er vanuit de Schriften wel enkele namen bekend.
Eerste maand Abib en Nisan: Nehemia 2:1
Tweede maand Ziw: 1 Koningen 6:1 (latere tijd Ijjar)
Derde maand Siwan: Ester 8:9
Vierde maand Tammuz; vijfde maand Ab komen beide niet in de 
Schriften voor.
Zesde maand Elul: Nehemia 6:15
Zevende maand Etanim: 1Koningen 8:2.  Etanim was de oudste 
aanduiding voor deze maand en heeft te maken met ferm, standvastig of 
voortduring (Etan), in latere tijden werd deze maand Tishri genoemd.
Achtste maand Bul: 1 Koningen 6:38 (latere tijd Marcheswan)
Negende maand Kislev:  Nehemia 1:1; Zacharia 7:1
Tiende maand Tebet: Ester 2:16 (ook Tevet genoemd)
Elfde maand Sebat: Zacharia 1:7 (ook Sjevat genoemd)
Twaalfde maand Adar: Ezra 6:15; Ester 3:7; 8:12; 9:1,19 (de dertiende 
maand werd ook Adar genoemd, Veadar of Adar sjeni)
Al deze namen uit latere tijden zijn overgenomen van de andere 
volkeren, niet door G-d ingesteld.
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7. Hoe telde men de jaren voor de zondvloed?
Genesis 5:3-5 “Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij 
een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set. En de 
dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en 
hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die 
hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf.”
Aan de hand van de leeftijden van de Oudvaders en wanneer zij zonen 
kregen kan berekend worden wanneer uiteindelijk de zondvloed kwam. 
Ook na de zondvloed werden de jaren op deze wijze berekend. (Zie 
P.Daniëls – Het Jeruzalem Dilemma 1994, p.93,94)

8. Wat ontving Mozes als aanwijzing voor de berekening van jaren?
Leviticus 25: 2-5 “Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij in 
het land komt, dat Ik u geef, dan zal het land rusten, een sabbat voor de 
Here. Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw 
wijngaard snoeien, en de opbrengst daarvan inzamelen, maar in het 
zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben, een sabbat voor 
de Here: uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien, 
Wat vanzelf opkomt van uw oogst, zult gij niet inoogsten en de druiven 
van uw ongesnoeide wijnstok zult gij niet inzamelen het zal een jaar van 
rust voor het land zijn.”
Leviticus 25:8-10 “Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal 
zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig 
jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende 
maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin 
doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het vijftigste jaar heiligen en 
vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal 
het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht 
terugkeren.”

9. Hoe telde men de jaren in latere tijden? Waren er hulpteksten?
De latere jaren werden b.v. gerekend aan de hand van machthebbers 
zoals richters en koningen. (b.v. Richteren 9:22; 10:2;  1 Koningen 2:11) 
Langere perioden werden vermeld in de Schriften om duidelijk alles te 
kunnen berekenen.
Genesis 15:13 “En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw 
nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet 
is, en dat zijhen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, 
vierhonderd jaar.” 400 jaar na de geboorte van Isaäk was de uittocht!
Exodus 12:40 “De tijd, dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, 
was vierhonderd en dertig jaar.”
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Galaten 3:16,17 “Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan 
zijn zaad… Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is 
gekomen…”
Richteren 11:26 “En waarom hebt gij, terwijl Israël in Chesbon met 
onderhorige plaatsen, in Aroër met onderhorige plaatsen, en in alle 
steden aan de oevers van de Arnon gedurende driehonderd jaar 
gevestigd was, die in die tijd niet bevrijd?”
Driehonderd jaar na de intocht was nog steeds niet alles veroverd, dit 
was in de tijd van Jefta.
1 Koningen 6:1 “In het vierhond tachtigste jaar na de uittocht der 
Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van Salomo’s regering 
over Israël, in de maand Ziw, dat is de tweede maand, bouwde hij het 
huis voor de Here.” 
De uittocht was het belangrijkste referentiepunt in de kalender, vanaf dat 
moment behoort geteld te worden!

10. De feesten werden verbonden aan het jaar
Exodus 12:17,18 “Onderhoudt dan het feest der ongezuurde broden, 
want op deze zelfde dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. 
Daarom moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een 
altoosdurende inzetting. In de eerste maand, op de veertiende dag der 
maand, des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot aan de 
eenentwintigste dag der maand, des avonds.”
Leviticus 23:15,16 “Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de 
dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle 
weken zullen het zijn; tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, 
vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de Here brengen.”
Leviticus 23:41 “gij zult het als een feest des Heren vieren zeven dagen 
in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de 
zevende maand zult gij het vieren.” 

De Sjilokalender

De jaarindeling als verplichting
Naast de instelling van de week van zeven dagen, schrijft de Almachtige 
aan het volk Israël ook een indeling van het jaar voor, in perioden met 
daarmee verbonden feest- en gedenkdagen (Exodus 12:1,2). Er worden 
geen namen gegeven aan de maanden, behalve dus de eerste maand 
om aan te rijken dat dit het voorjaar is. De lente begint met de equinox in 
maart. Het is beter om niet het woord maand te gebruiken, vanwege dat 
zou kunnen suggereren dat de maand verbonden is met de maan 
(jareach), maar periode. De eerste chodesj (periode) begint in het 
voorjaar. Het jaar begint letterlijk met de equinoxdag in maart. De eerste 
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gedenkdag, Pesach, wordt bepaald op de veertiende dag van die eerste 
periode. Na die dag eet men, een week lang, tot aan de avond van de 
eenentwintigste dag ongezuurde broden (Exodus 12:18). Wanneer het 
volk eenmaal zal zijn gevestigd in het land Kanaän, dient op de 
tweeëntwintigste dag van de eerste chodesj een Omer (garve) van de 
gerstoogst naar de priester te worden gebracht, die daarmee een 
aanbiedingsgebaar maakt voor de Almachtige tot voordeel van de 
betrokkene. De tweeëntwintigste dag is echter 'daags' na de sjabbat 
(Leviticus 23:11). Dat houdt in dat de eenentwintigste dag van de eerste 
chodesj een sjabbat is. Hieruit volgt dat de veertiende dag ook een 
sjabbat is, en dat de eerste chodesj (periode) van het jaar dus begint op 
een eerste dag van de week, hetgeen ook logisch is.
 
periode 1(chodesj 1)per. 2 (chod 2)  per. 3 (chodesj 3)  per. 4 (chodesj 4)

            14    21  1wk 2wk 3wk 4wk 5wk 6wk 7wk
     Pesach / Matsot       7 volle weken      Sjawoeoth / Katsier

De vraag is nu: uit hoeveel perioden bestaat het jaar en uit hoeveel 
dagen of weken iedere periode? Ook hierover laat de Almachtige ons 
niet in het ongewisse. In Leviticus 23:33,34 staat geschreven: Op de 
vijftiende dag van de zevende periode volgt 7 dagen lang het Soekot 
feest voor de Here. In Exodus 34:22 staat geschreven dat dit feest begint 
bij de wending van het jaar (de tekoefot). Dus als de 'zomer' overgaat in 
de 'winter' (herfst). Dat wil zeggen dat er op de vijftiende dag van de 
zevende periode een half jaar is verstreken. Aangezien een half jaar uit 
precies 26 weken bestaat, is een jaar opgebouwd uit 2x26=52 weken. 
Een periode is niet qua lengte vastgesteld in de Schriften, maar hogere 
dag aanduidingen dan de zevenentwintigste dag zijn in de Schriften niet 
te vinden (Genesis 8:14). Een periode bestaat dus uit vier weken. Een 
half jaar is gelijk aan 6 perioden plus 2 weken, dan volgt hieruit dat 6 
perioden bestaan uit (26 – 2 =)  24 weken. De conclusie is dat elke 
chodesj (periode) bestaat uit 4 volle weken. Aangezien de 'winter' (herfst 
plus winter) even lang is als de 'zomer' (lente plus zomer) bestaat ook 
die uit 6 perioden plus 2 weken. Het gehele jaar is dus door de 
Almachtige zelf ingedeeld in 13 perioden van 28 dagen (vier volle 
weken) elk. De zeven maanden waarin alle feesten die de Almachtige 
opgaf vastgesteld waren, elk jaar weer hetzelfde op exact dezelfde dag 
in het jaar!
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periode 1  periode 2  periode 3 periode 4 periode 5  periode 6  periode 7

Pesach / matsot       Sjawoeoth wending / terugloop van het jaar
 begin Soekot

Uit het bovenstaande blijkt dat de Exodus kalender gebaseerd is op de 
astronomische seizoenen  met de daarvan afhankelijke diverse oogsten 
in het land Kanaän. Als algemene stelregel geldt dat het jaar, gebaseerd 
op de Exodus kalender, begint op de eerstvolgende eerste dag van de 
week op of na de eenentwintigste maart (lente equinox). Hieruit volgt 
dan, dat de eerste dag van het Soekotfeest dan altijd valt op de 
eerstvolgende eerste dag van de week op of na de eenentwintigste 
september (herfst equinox).  
Handreiking tot harmonisatie
Hierboven werd al vermeld dat met de indeling van het jaar in weken van 
7 dagen men één en een kwart dag op het zonnejaar tekort schiet. 
Aangezien de later ingestelde gedenkdagen, die niet alleen muurvast 
zijn verankerd in het wekentelsysteem maar ook gekoppeld zijn aan de 
verschillende oogsten in het land Kanaän, dient er, om in de pas te 
blijven met de natuur, dus een kleine aanpassing plaats te vinden. Ook 
hierin wordt door de Almachtige een handreiking gedaan. 
Hij schrijft namelijk voor dat elk zevende jaar een Sjemita of Sjabbatsjaar 
zal zijn. Dat jaar zal er gezaaid noch geoogst worden. Dat is het perfecte 
jaar om in aanmerking te komen voor een kleine aanpassing aan het 
zonnejaar door een schrikkelweek in te voegen aan het eind van het 
jaar. Wil men daarbij ook nog compensatie voor de kwart dag die men 
tekort kwam dan kan in de cyclus van telkens zeven jaren (7x7 jaar), 
waarop het vijftigste jaar een jubel- of vrijlatingsjaar is, nog tweemaal 
een extra schrikkelweek worden toegevoegd, bijvoorbeeld aan het eind 
van het vierde vrijstellingsjaar – het middelste van de zeven -- en aan het 
eind van het jubeljaar.
Het volledig in de pas blijven lopen met het zonnejaar en de seizoenen is 
dus, zonder een ingewikkeld berekeningsstelsel, simpel op te lossen met 
het tellen van weken en jaren. Het indelen van de voortgang van de tijd 
in weken en perioden is zonder meer van geniale eenvoud en maakt in 
feite ingewikkelde kalenders totaal overbodig.

Bet Echad Voorganger
Neercanneplaats 63 P.Daniëls
Rotterdam paulusmary@hetnet.nl
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