God houdt van feest! Het feest van bazuinen
Feest des geklanks
1. Inleiding

Yom Teruah (31x genoemd in de Bijbel). Ter-oo-aw is een alarm, signaal, schreeuw, luid
geluid, triomf, vreugdekreet. De bazuin leidt een periode van verootmoediging in,
doorzoeken van het hart.
Zoals we al eerder hebben gezien, werd er aan het begin van iedere nieuwe maand op de
bazuin geblazen, waardoor iedere nieuwe maand werd aangekondigd. Het loofhuttenfeest
vond plaats in de zevende maand. Er werd aan het begin van deze maand (op “de dag des
geschals”) een ander geluid gehoord. Het was een ander geluid en had een andere
boodschap. Het was het geluid waarin het volk werd opgeroepen zich klaar te maken voor
de grote verzoendag. De dag van nationale verzoening. Daniel, de profeet spreekt over deze
dag als het “in rechten herstellen van het heiligdom”.
In de historie van Israël volgde na de regenachtige perioden van de eerste drie maanden,
drie maanden van droogte. In de zevende maand, die aangekondigd werd met het feest van
het blazen van de bazuinen, viel de late regen om de grond klaar te maken voor de laatste
oogst van dat jaar.

2. Bijbel
Leviticus 23:23-25

De HEERE sprak tot Mozes: 24Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende

23

maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een
gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. 25U mag
geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.
Exodus 19:16-19
En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen,
bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in
het kamp was, beefde. 17Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden
onder aan de berg. 18De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur
neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde
hevig. 19Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde
hem met een stem.

Numeri 10:1-10
De twee zilveren trompetten
101De HEERE sprak tot Mozes: 2Maak voor u twee zilveren trompetten; van gedreven werk
moet u ze maken. Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het
opbreken van de kampen. 3Als zij daarop blazen, moet heel de gemeenschap zich bij u
verzamelen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. 4Als zij er echter maar op één blazen,
moeten de leiders, de hoofden van de duizenden van Israël, zich bij u verzamelen. 5Als u met
een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de oostkant hun kamp
opgeslagen hebben, opbreken. 6Als u voor de tweede keer met een onderbroken klank
blaast, moeten de kampen die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben, opbreken; van
rustplaats tot rustplaats moeten ze met een onderbroken klank blazen. 7Bij het bijeenroepen
van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken klank laten horen.
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En de zonen van Aäron, de priesters, moeten op die trompetten blazen. Het zal voor u tot

een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door. 9Wanneer u dan in uw land ten strijde
trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken
klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de HEERE, uw God,
en u zult van uw vijanden verlost worden. 10En op de dag van uw blijdschap, op uw
feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw
brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw
God. Ik ben de HEERE, uw God.

Numeri 29:1
De offers in de zevende maand
In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst
houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door
bazuingeschal.
Psalm 27
Sterk in de HEERE
271Een psalm van David.
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht,

voor wie zou ik angst hebben? 2Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te
verslinden – mijn tegenstanders en mijn vijanden – struikelden zij zelf en vielen.
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Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak er een oorlog tegen mij uit,

toch vertrouw ik hierop. 4Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid
van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. 5Want Hij doet mij schuilen
in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij
plaatst mij hoog op een rots. 6Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij
omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten; ik zal zingen, ja,
ik zal psalmen zingen voor de HEERE. 7Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig
en antwoord mij. 8Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw
aangezicht, HEERE, 9verberg Uw aangezicht niet voor mij. Wijs Uw dienaar niet af in toorn,
U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil.
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Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.
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HEERE, leer mij Uw weg, leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers.
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Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen

mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. 13Als ik toch niet had geloofd dat ik de
goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. 14Wacht op de
HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.
Joh 16: 8-11
Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel
is: zonde – dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me
niet meer zien, oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

3. De komende laatste bazuin!
Zefanja 1:14-16
De dag van de HEERE
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De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de

HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen! 15Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag

van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van wolken en
donkerheid, een dag van donkere wolken, 16een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw
tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.
Zacharia 9:14
De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De Heere
HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen.
Hebreeën 4:1-11 – We moeten Zijn rust binnengaan
Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de
belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 9Er blijft dus nog een sabbatsrust
over voor het volk van God, 10want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn
werken gerust, zoals God van de Zijne. 11Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te
gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal
komen.
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Matteüs 24:30-31
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de
stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de
wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 31En Hij zal Zijn engelen
uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de
vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
1 Korintiërs 15:50-55
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en
de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij
zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
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in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal

klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen
veranderd worden. 53Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en
dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 54En wanneer dit vergankelijke zich
met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid
bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is
verslonden tot overwinning. 55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

1 Tessalonicenzen 4:16-18
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin
van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
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Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden

in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de
Heere zijn. 18Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
Openbaring 11:15
En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die
zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en
Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

4. Het blazen van de trompet- bazuin

1. Tekiah: zuivere, niet onderbroken toon (wake up call). Oproep om naar Zijn gemeente te
komen (Numeri 10)
2. Shevarim: 3 onderbroken tonen (interventie). Dit symboliseert onze gebrokenheid. Echte
bekering is alleen mogelijk als iemand echt gebroken is.
3. Teruah:stacato geluid of alarm (9x = getal van oordeel): ALARM! De hoorder moet
gealarmeerd worden voor een gevaar of voor een gebeurtenis
4. Tekiah hagadolah – De laatste bazuin
Voor het samenroepen van de vergadering – Num. 10:2.
Door middel van dit bazuingeschal verzamelden de 12 stammen van Israël zich als een natie.
De Bazuin werd altijd gebruikt om Israël, Gods volk tezamen te roepen (Jes. 27:13).
Zo komt ook de gemeente, als het Israël Gods, tezamen als één in Christus (Ps. 50:5; Matth.
18:20; Joh. 17; Eph. 4:10). Bij de wederkomst van Jezus zal de bazuin schallen en alle
uitverkorenen tezamen roepen vanuit de 4 uithoeken van de aarde. (Matth. 24:30-31).
Er werd vaak op bazuinen geblazen in tijden van oorlog en aanvallen van de vijand. wanneer
God dan het geluid van de bazuin hoorde, streed Hij voor Zijn volk en gaf hen de
overwinning (Num. 31:6-7; Richt. 3:27; 6:34; 7:4-22; Jer. 4:19,21). Ook de nieuw
testamentische gemeente, kan in tijden van geestelijke oorlogsvoering en aanvallen van de
vijand, de naam van de Heer aanroepen en Hij zal hen uitredden (Hand. 10:38; Eph. 6:10-18).
Wanneer de offers op het altaar werden gebracht, werd er ook op de bazuin geblazen. Als de
toon van verlossing vanuit de zilveren bazuin over het gebrachte offer klonk, werd de Heer
aan Zijn belofte herinnerd, dat Hij zijn volk zou accepteren d.m.v. verzoenend bloed (Num.

28:11-15; 29:1-6; 2 Kron. 29:27-28). Zo accepteert God ook ons als Zijn volk in het
verzoenend werk van Christus. De gelovige offert nu geestelijke offers van vreugde en
lofprijs, die aangenaam voor God zijn in Christus (Hebr. 13:15-16; 1 Petr. 2:5-9; Openb. 1:6).
Het is de Here Jezus Christus, die met een stem als van een bazuin de gemeenten opriep om
“te horen wat de Geest” tot hen te zeggen had (Openb. 1:10; 2:7, 11, 17, 27, 3:6, 22) .
We zetten nog even kort een aantal andere momenten uiteen, waarbij bazuinen werden
gebruikt in Israël en in het nieuwe testament.
1. Bazuinen werden gebruikt tijdens het zalven van koningen (2 Sam. 15:10; 2 Kon. 9:13;
11:14; 2 Kron. 23:13).
2. Bazuinen werden gebruikt tijdens de inwijding van de tempel van Salomo (2 Kron. 5:1114).
3. Bazuinen werden gebuikt tijdens het jubeljaar, dat om de 50 jaar plaats vond in Israël. Het
was een jaar van vrijlating en herstel (Lev. 25; Jes. 61:1-3; Luk. 4:18-19).
4. Bazuinen worden ook in verband gebracht met de laatste oordelen van God en met de
wederkomst van de Here Jezus (Sef. 1:14-18; Zach. 9:14; Matth. 24:31; 1 Cor. 15:51-52; 1
Thess. 4:16; Openb. 8:1-9).
Het geluid van de bazuin is eigenlijk symbolisch voor het spreken van God tot Zijn volk, zowel
rechtstreeks, als d.m.v. Zijn dienstknechten of d.m.v. gebeurtenissen. Het is het laten horen
van een profetisch geluid. Hij die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt.
Over de toepassing van dit feest op de gemeente kunnen we het volgende zeggen:
De gemeente heeft historisch Pascha in vervulling zien gaan. De gemeente heeft historisch
Pinksteren in vervulling zien gaan. Ook heeft de gemeente historisch een tijd van droogte
gekend. Als we naar de kerkgeschiedenis kijken, kunnen we zien hoe de gemeente - net als
het volk Israël dat had in de 4e tot en met de 6e maand - een periode van droogte heeft
ervaren in de tijd die we “de donkere eeuwen” noemen. Het was een tijd waar het leek alsof
geestelijk licht en waarheid bijna helemaal waren uitgeroeid. Ondanks deze periode heeft de
gemeente ook historisch verschillende bazuinstoten ervaren. De verschillende
Godsmannen en opwekkingen die er zijn geweest, kunnen we beschouwen als
“bazuinstoten” en boodschappen aan de gemeente.
God deed in Zijn planning en genade, mannen als Luther en Calvijn en andere hervormers
opstaan. Zij proclameerden als een bazuin de verschillende waarheden die betrekking
hadden op het feest van het Pascha. Rechtvaardiging door geloof in het bloed van de Here
Jezus. De opwekkingen in de tijd van de gebroeders Wesley, benadrukten de waarheid van
reiniging en heiliging. Dit verwijst naar het feest van de ongezuurde broden, het wegdoen
van kwade praktijken. Er volgden meerdere ontwakingen (herlevingen) en bewegingen, in
het bijzonder aan het begin van de 20e eeuw (1900). Toen stortte God Zijn Geest opnieuw
uit en velen hebben sindsdien het glorieuze feest van Pinksteren gevierd en ervaren.
Sindsdien hebben vele bedieningen met een stem als van een bazuin de waarheden van
Pinksteren geproclameerd. De Charismatische- en Pinkstergelovigen zijn getuigen van dit
feit. Vroeg in 1950 stortte God opnieuw Zijn Geest uit en werden er verdere waarheden, die
nog verzegeld lagen in Gods Woord, geopenbaard. Vele bedieningen werden opgericht in
deze periode. Het werd een echt “feest van het blazen op de bazuinen” waarin de waarheid
werd geproclameerd. O.a. de waarheid dat Jezus terug komt, niet voor een bevuilde bruid,
maar voor een bruid zonder vlek en rimpel. Dat de gemeente volwassen en volmaakt zou
worden. De waarheid dat de gemeente zich klaar moet maken voor een eindtijdopwekking,

een komende oogst en de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid. Er is ook vandaag een
oproep tot heiliging, reiniging en apart zetting voor de Heer. Met andere woorden: men
wordt opgeroepen om zich klaar te maken voor de komende grote verzoendag.
Tot slot kunnen we zien, dat het feest van het blazen op de bazuinen vandaag zijn vervulling
heeft in de verschillende bedieningen en de verschillende waarheden die tot de gemeente
worden gesproken. Het zal echter overgaan en uitmonden in de in het schallen van de 7
oordeels bazuinen. Hierover kunnen we lezen in het boek Openbaring 8-11, de uiteindelijke
vervulling van dit feest. Dit alles zal eindigen met het blazen van de laatste en zevende
bazuin tijdens de wederkomst van Christus naar deze aarde waar Hij Zijn koninkrijk zal
vestigen (Matth. 25:30-31; 1 Cor. 15:51-57; 1 Thess. 4:14-18;
Openb. 8-11).

