3 maart 2019
Urk

in de natuur een bekend fenomeen:

•
•
•
•
•
•

vroege bloeiers (sneeuwklokje, krokus)
terugkerende trekvogels (ooievaar, zwaluw)
ontwakende winterslapers (egel, eekhoorn)
geboorte in de lente (lammeren, veulens)
broedende vogels
etc.

alles in zijn eigen rangorde...
en op de bestemde tijd

Genesis 4 (SV)

En Abel bracht ook
van de eerstgeborenen zijner schapen,
en van hun vet.
En de HEERE zag Abel en zijn offer aan...
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Leviticus 23 (NBG51)

Spreek tot de Israelieten
en zeg tot hen:
Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef,
en de oogst daarvan binnenhaalt,
dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst
naar de priester brengen,
11 en hij zal de garve
voor het aangezicht des HEREN bewegen,
opdat gij welgevallig zijt;
daags na de sabbat
zal de priester die bewegen.
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=gerstoogst

Leviticus 23 (NBG51)

Spreek tot de Israelieten
en zeg tot hen:
Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef,
en de oogst daarvan binnenhaalt,
dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst
naar de priester brengen,
11 en hij zal de garve
voor het aangezicht des HEREN bewegen,
opdat gij welgevallig zijt;
daags na de sabbat
zal de priester die bewegen.
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geen vaste datum maar
een vaste weekdag

Leviticus 23 (NBG51)
15

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;
(...)
17 Uit uw woonplaatsen zult gij
twee beweegbroden meebrengen;
uit twee tienden efa fijn meel
zullen zij bereid worden,
gezuurd zullen zij gebakken worden,
eerstelingen voor de HERE.

Leviticus 23 (NBG51)
15

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;
(...)
17 Uit uw woonplaatsen zult gij
twee beweegbroden meebrengen;
uit twee tienden efa fijn meel
zullen zij bereid worden,
gezuurd zullen zij gebakken worden,
eerstelingen voor de HERE.

Deuteronomium 15 (NBG51)
19

20

Alle eerstelingen van het mannelijk geslacht,
die onder uw runderen
en uw kleinvee geboren worden,
zult gij de HERE, uw God, heiligen;
gij zult niet arbeiden
met de eersteling van uw rund,
en de eersteling van uw schaap
zult gij niet scheren.
Voor het aangezicht van de HERE, uw God,
zult gij ze jaar op jaar eten
op de plaats die de HERE verkiezen zal,
gij met uw huisgezin.

Deuteronomium 26 (NBG51)

Wanneer gij komt in het land,
dat de HERE, uw God,
u ten erfdeel geven zal
en gij het in bezit neemt en daarin woont,
2 dan zult gij van de eerstelingen
van alle vruchten van de bodem,
die gij zult inzamelen van het land,
dat de HERE, uw God, u geven zal,
nemen, en in een mand doen
en naar de plaats gaan,
die de HERE, uw God, verkiezen zal
om daar zijn naam te doen wonen.
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Nehemia 10 (NBG51)

Ook verplichtten wij ons
de eerstelingen van onze akker
en de eerstelingen van alle boomvruchten,
jaar op jaar,
naar het huis des HEREN te brengen;
36 eveneens de eerstgeborenen van onze zonen
en van ons vee,
zoals in de wet is voorgeschreven,
de eerstgeborenen van onze runderen
en van ons kleinvee,
te brengen naar het huis van onze God (...)
37 De eerstelingen van ons gerstemeel (...)
en van alle boomvruchten,
most en olie
zullen wij tot de priesters,
naar de vertrekken van het huis onzes Gods, brengen...
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Openbaring 1

... en van Jezus Christus,
de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de overste van de koningen van de aarde...
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2Thessalonika 2

Wij echter zijn verschuldigd
God altijd te danken
omtrent jullie broeders,
geliefd door de Heer,
omdat God jullie uitkiest
als eerste vrucht van oogst,
tot redding,
in heiliging van geest
en in geloof van waarheid.
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Kolosse 1
18

en Hij is het Hoofd
van het lichaam, de ekklesia.
Hij is de oorsprong,
eerstgeborene vanuit de doden,
opdat Hij in alles de eerste zou worden.
19 WANT het behaagt de hele volheid
in hem te wonen
20 en door hem het al
wederzijds tot Zich te verzoenen
(vredemakend door het bloed van zijn kruis)
door hem,
hetzij wat op de aarde,
hetzij wat in de hemelen is.
21 Ook jullie, die eens vervreemd waren
en vijanden in de denkwijze,
in de boosaardige werken,
verzoent Hij NU wederzijds,

