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Ondersoek saam met my die werklike datum van die Eerstelinge fees 
 

Deut. 16:8  Ses dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende 
dag is daar ‘n feestyd vir YAH jou Skepper; dan mag jy geen werk doen nie. 
16:9  Sewe weke moet jy tel; vandat die sekel die eerste keer in die 
ongesnyde graan geslaan word, moet jy sewe weke begin tel.16:10  Dan 
moet jy die fees van die weke hou vir YAH jou Skepper ooreenkomstig die 
vrywillige offer van jou hand wat jy sal gee, namate die YAH jou Skepper 
jou sal seën. 
 

Deut. 16:8  Six8337 days3117 thou shalt eat398 unleavened bread:4682 and on 
the seventh7637 day3117 shall be a solemn assembly6116 to YAH3068 thy 
Creator:430 thou shalt do6213 no3808 work4399 therein. 16:9  Seven7651 
weeks7620 shalt thou number5608 unto thee: begin2490 to number5608 the 
seven7651 weeks7620 from such time as thou beginnest4480, 2490 to put the 
sickle2770 to the corn.7054 16:10  And thou shalt keep6213 the feast2282 of 
weeks7620 unto YAH3068 thy Creator430 with a tribute4530 of a freewill 
offering5071 of thine hand,3027 which834 thou shalt give5414 unto YAH thy 
Creator, according as834 YAH3068 thy Creator430 hath blessed1288 thee: 
 

Hier is die Hebreeuse Skrif en direkte vertaling van vers 9 en 10:   
 

שבעות   שבעה  ,לספר תחל  ,בקמה  ,חרמש   מהחל  לך-תספר  ,שבעת  שבע . 
 Weke  / Sewe  Begin om te tel/In die land/Sekel Van die begin/Moet tel/Sewe /  Sewe 
Sewe en sewentig “dae” moet getel word as die sekel in die “koringland” 
gaan na sewe weke voor koring groei.  
 

אלהיך יהוה ,יברכך כאשר תתן אשר ,ידך נדבת מסת--אלהיך ליהוה ,שבעות חג ועשית . 
                                                             Aan YAH/Eed / Fees  / En doen die 
Doen dan die fees van die “weke” aan YAH jou Skepper................... 
 
Dus vir 7 dae was daar Pasga met ongesuurde brode; Na die fees kom daar 
‘n wag periode waar die koring wat gesaai was voor die Pasga en 
ongesuurde brode. 50 Dae moet verloop sodat koring geoes kan word. 
Sodra jy die eerste gerf gesny het moet jy dit na die priester vat sodat dit 
voor VADER beweeg kan word. Jy laat dit daar en gaan na jou huis en tel  
77 dae om by die fees uit te kom. Die 77 dae gee nou die kans vir die ander 
boere om hulle graan soorte wat nie die selfde tyd as die koring is nie te 
bring na die priester om die soos die koring te beweeg voor VADER, en te 
wag daarna vir die ander boere soos die vorige. Na die 77 dae na die 7 weke 
moet jy die Eerstelinge fees van die weke hou (Dit sluit van dier, saailing, 
vrugte tot geldelike inkomste in).  
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Lev. 23:15  Dan moet julle tel van die dag ná die Shabbat, van die dag af as 
julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees;  
Lev. 23:16  tot die dag ná die sewende Shabbat moet julle vyftig dae tel; dan 
moet julle ‘n nuwe spysoffer aan YAH bring.  
 
Lev 23:15  And ye shall count5608 unto you from the morrow4480, 4283 after 
the sabbath,7676 from the day4480, 3117 that ye brought935 (853) the sheaf6016 of 
the wave offering;8573 seven7651 sabbaths7676 shall be1961 complete:8549  
Lev 23:16  Even unto5704 the morrow4480, 4283 after the seventh7637 
sabbath7676 shall ye number5608 fifty2572 days;3117 and ye shall offer7126 a 
new2319 meat offering4503 unto YAH.3068  
 

תהיינה   תמימת ,שבתות שבע התנופה עמר-את ,הביאכם מיום ,השבת ממחרת ,לכם וספרתם . 
Moet/Sterf/Shabbate/Sewe/Swaai/Jy julle/Aan gebring/Van die dag/Shabbat/Volgende dag/Vir 
jou/Tel af  

M.a.w. : Tel vir jou van die dag na Shabbat “wanneer jy die gerf aanbring” 7 
Shabbate moet dit wees 
  

ליהוה ,  חדשה   מנחה   והקרבתם ;  יום חמשים     תספרו ,     השביעת     השבת     ממחרת . 
Aan YAH/Nuwe/Moderator/Opoffering/Vyftig dae/Vertel/Dink terug/Shabbat/Volgende dag 
 

M.a.w.: Die dag na Shabbat “werk uit tel” 50 dae sodat daar ‘n nuwe 
“eersteling offer” voor YAH moet wees.  
   
Dus 7 Shabbatsdae = 7 volle weke; na Pasga met brode op die 50st dag 
word die eerste gerf gesny en bewaar vir die opvolgende 77 dae.  
........................................................................................................................... 
 
Slotsom en konklusie: 
 
Na Pasga en ongesuurde brode wat die 14de tot die 20st Abib “op die Skrif 
kalender” is moet daar vanaf die eerste Shabbat na die fees 7 volle weke 
getel word, m.a.w. van af die 23ste Abib. Nou die 7weke vanaf die 23ste 
Abib bring jou op die 12de van die derde maand (30Mei). Daar moet nou 
77 opvolgende dae getel word wat jou bring op die 28ste van die 5de 
maand; Dus is die 28st dag van die vyfde maand die Eerstelinge fees wat 
die 15de Augustus is.      
 
 
                  Bedink dit 


