NIEUWE MAAN

Elke maand op Rosh-Chodesh en elke week op Sabbat, ieder die leeft zal komen
en aanbidden in mijn aanwezigheid," zegt YaHoVaH. (Jes. 66:23)
Dit is wat YaHoVaH ELOHIM zegt: 'De Oostpoort van de Binnenhof moet
gesloten zijn op de zes werkdagen, maar op Sabbat moet ze geopend worden, en
op Rosh-Chodesh moet ze geopend worden.' (Ezech.46:1)
Het volk van het land moet zich ook in aanbidding voor YHWH ter aarde
werpen aan de ingang van die poort op Sabbat en op Rosh-Chodesh. (Eze.46:3)
Laat niemand U oordelen in verband met eten en drinken, of in verband met een
(Joods) feestdag of Rosh-Chodesh of Sabbat. Dit zijn schaduwen van dingen die
zullen komen, maar het lichaam is van de Messias. (Kol.2: 16-17)
Zij moesten regelmatig aanwezig zijn voor YHWH, telkens wanneer brandoffers
aan YHWH geofferd werden op Sabbat, op Rosh-Chodesh, en op de andere
vastgestelde tijden, in de aantallen vereist door de regels voor offers.
Blaas de shofar op Rosh-Chodesh en bij volle maan voor het pelgrimsfeest, want
dit is een wet voor Israël, een regel van de Elohim van Jacob.
Inleiding
"Blaas de bazuin op de Nieuwe Maan. "(Psalm 81:3)
"Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik
maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan,
luidt het woord van YHWH, zo zal uw nageslacht en uw
naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe
maan tot Nieuwe Maan en van Sabbat tot Sabbat, dat al
wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen,
zegt YHWH. "(Jesaja 66:22-23)
"YHWH sprak tot Mozes en Aäron in het land van Egypte,
Hij zei: 'Je zult je kalender beginnen met deze maand,
het zal voor jullie de eerste maand van het jaar zijn.”

De overgang van de maan van duister naar licht is een beeld van YHWH’s
verlossing en onze persoonlijke bevrijding uit de duisternis naar het licht. Noteer
dat het woord voor maand (vn in) chodesh etymologisch gerelateerd is aan
(vy'in) chadash, wat "nieuw" betekent.
Kijk uit naar de Nieuwe Maan
"En YHWH maakte beide grote lichten - het grootste licht
tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot
heerschappij over de nacht, benevens de sterren. "
Blaas de shofar
"Blaast de bazuin op Rosh-Chodesh (Nieuwe Maan)
en op volle maan voor het pelgrimsfeest. Want dit is voor
Israël een inzetting, een verordening van Jacobs Elohim. "(Psalm 81: 3)
Voor je op de Shofar blaast, wordt de zegening uitgesproken:
Gezegend zijt Gij, Heer, Koning van het heelal, die ons geheiligd heeft met Zijn
verordeningen en ons gebood te luisteren. naar het geluid van de Shofar.
Alle aanwezigen
Yahshua is het licht dat iedereen die in de wereld komt verlicht.
Nu zijn wij het licht van de wereld!
We zullen schijnen als lichten in een donkere wereld!
Meester Yahshua, haMashiach, U bent ons licht en onze redding! Amen!

Birkhat HaChodesh (Zegening van de maand)
Moge het Uw wil zijn, YHWH, onze Elohim en Elohim van onze Vaderen, dat
U deze maand voor ons begint, voor geluk en voor zegen. Moge U ons een lang
leven geven, een leven van vrede, een leven van goedheid, een leven van zegen,
een leven voorzien van voedsel, een leven van fysiek welzijn, een leven waarin
vrees voor de hemel en vrees voor zonde is, een leven waarin geen schaamte of
vernedering is, een leven van weelde en eer, een leven waarin we de Torah
liefhebben en YHWH vrezen; een leven waar de HYHWH de verlangens van
ons hart vervult voor het goede. Amen. (Dasberg Sidur) Selah.

Aanbidding
"Het volk des lands echter zal zich op Sabbatten en
Nieuwe Maansdagen bij de ingang van die poort voor het
aangezicht van YHWH neerbuigen. " Ezechiël 46:3.

Aanbidding van YHWH is een gebod. Uiteraard, wanneer wij Hem liefhebben is
het onze wens Zijn naam groot te maken. Aanbidden van onze Meester kan en
mag op verschillende manieren gebeuren. U moet de manier van aanbidden
kiezen, die U het dichtst in Zijn nabijheid brengt.
Eet een feestmaal
In l Samuël 20, ging het gesprek tussen Jonathan en David over het grote
feestmaal bij het vieren van het Nieuwe Maanfeest.
"Morgen is het Nieuwe Maan en je zult gemist worden omdat je stoel leeg zal
zijn. "
Hierdoor weten we dat het feestmaal een onderdeel was van de voorschriften die
nageleefd werden voor de tempel gebouwd was. Zo is het ook vandaag een
passend deel in onze viering.

"Gij zult U verheugen op uw feest, gij met uw zoon en uw
dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de
L'vi'im (Leviet), de vreemdeling, de wees en de weduwe
die binnen uw poorten wonen. "(Deut.. 16:14)

