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1105. 
                                                             Die tiende      
                                                                                                                  
Waar kom die tiende vandaan? Hoekom ‘n tiende? Wat beteken ‘n tiende? 
Waar gaan die tiende heen? Wat gebeur met die tiende? Hoekom getalle en 
wat beteken hulle? 
 

Getalle en hulle betekenis:  
Een    = Die begin, Onverdeelbaar en onafhanklik. 
Twee  = Teenoorgestelde, wanorde / ondersteuning wat getuig [getuie is]  
Drie    = Volmaaktheid / doel en eie wil van VADER    
Vier    = Wêreld / Universele            Elf        = Wanorde en Disintegrasie. 
Ses     = Mens/werkperiode               Twaalf = Volmaak/gemeente van VADER 
Sewe  = Volledig/siklus/totaliteit    Dertien= Rebellie. 
Agt     = Nuwe periode.           Veertig = Proeftydperk/toets/verhoor. 
Nege  = Einde aandui.            Vyftig   = Lossing. 
Tien   = Wet/volheid/volledig          Sewentig= Mense lewe en herstel. 

              

Die tien wat die “Wet” en voltooiing verteenwoordig dui vir ons duidelik dat 
daar niks meer skort en dat die siklus voltooi is, bv.: Tien plae of tien gebooie. 
Hoekom ‘n tiende? Na die voltooiing van ‘n werksweek of maand, wil YAH 
Sy deel hê en wil Hy niks kort ontvang nie! Waar die tiende vandaan kom, is 
direk van YAH wat die “Wet” is. Wat met die tiende gebeur en waarheen dit 
gaan loop hand aan hand met mekaar en is baie belang dat dit verstaan moet 
word (Wie ‘n oor het laat hom hoor en luister. Ontvang en rig jou oë op 
YAHUSHA wat Hy gee, “want dit is goed”, oordink en leef daarvolgens, 
want dit is Sy wil). 
Oor die gebeure en waarheen die tiende gaan, gaan ons terug na Abraham. 
YAH het vir hom ‘n opdrag gegee om sy land, familie en sy ouerhuis te 
verlaat en te gaan na die land waar YAH hom sal wys. Met die aanskouing en 
deurtrek van die land, verskyn YAH weer aan Abraham. YAH sê toe aan 
hom: “Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee” Dit is van Egipte tot die 
Eufraat rivier. Na ‘n tyd wat Abraham deur die gebied getrek het, verskyn 
YAH weer aan Abraham en gee hom opdrag oor die verdeling van die 
offerande (Verbond Gen.12:7; 24:7; 26:3,4; 48:4).  Met die verskyning gee 
YAH hom ‘n voorskou van sy toekomstige geslag en wat met hulle sou 
gebeur; onder andere dat daar 70 siele na Egipte sou verhuis en dat hulle vir 
430 jaar sou vertoef en dat VADER hulle weer sou gaan uithaal Gen.15:13. 
 

Nou kom ons kyk na die tiende se “tog en bestemming” . 
Yashar’EL wat 430 jaar onder die Egiptenare gewoon het en wat onder die 
druk van slawerny gely het, het tot YAH gebid vir verlossing. Soos YAH aan 
Abraham beloof het oor sy nageslag, gaan Hy die Egiptenare eers straf oor 
die verdrukking wat Yashar’EL gehad het. Met tien (tiende) swaar plae het 
YAH hulle gestraf en Sy volk laat trek met baie besittings en hulle uitgelei 
G.15:14  
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Yashar’EL, as die een en enigste volk wat gekies was deur YAH, vanaf 
Abraham deur Isak, Jakob en vêrder in hulle nageslagte wat onverdeelbaar 
en onafhanklik moet wees soos die getal “een” dit ook bevestig dat YAHUSHA 
ook in daardie Rein bloedlyn kon gebore word. Die ontvangs van die tien 
(tiende) gebooie by die berg Sinai in die woestyn; Soos ons nou weet ver-
teenwoordig tien wat die “Wet” is. Die andere volkere buiten die Yashar’EL 
moes ‘n tiende afstaan vir YAH om plek te maak vir Yashar’EL; YAH se volk.  
Die tiende was die tien volkere wat in die landstreek Kanaän woonagtig 
gewees het nl.;(1) Keniete; (2) Kenissiete; (3) Kadomiete; (4) Kanaäniete; (5) 
Hetiete;(6)Feresiete;(7) Girasiete; (8) Revaiete;(9) Jebusiete en (10) 
Amoriete (Dié volke was nageslag van die Anunnaki). 
Yashar’EL het na die intog in die beloofde land weereens nie na YAH 
geluister nie en van die volkere laat lewe. Voor en na die intog het YAH 
Yashar’EL gewaarsku en gestraf. In Miga 6:3 vra YAH; My volk wat het Ek 
jou aangedoen, en waarmee het Ek jou vermoei? Antwoord My!  Miga.4:9 
Waarom skreeu jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie, of het jou 
raadgewer omgekom, sodat smart jou aangegryp het soos een wat baar? 
Die stamme wat oor die wêreld verstrooi geraak het, het YAH nog steeds die 
tiende van hulle geëis wat hulle moes baar en aan VADER moes skenk (Die 
tien wat eerste afgeskeur was en later die oorblywende twee stamme. 
Jak.1:1 ).  
Lees Jes. 66:18-23. Die Roomse Inkwisisie wat vir baie jare aangehou het en 
waarvan daar die een taal bemagtiging ingetree het (Engels).  Die tiende wat 
deur VADER vereis word, het ons voorouers uit die verheidens nasies laat 
skenk, (Eseg. 38:12) soos die Franse; Duitsers; Engelse; Hollanders; 
Nederlanders; ens. Die besef is van groot belang dat ons as Blanke 
Suiderland {Yashar’EL / Sakser nasie} ‘n nuut gebore volk op aarde is. Ons 
is die tiendes wat geskenk was deur die Stamme wat onder die herderstaf 
deurgegaan het. Lev. 27:32, 33. Ons as Yashar’EL kan nie vervang of 
omgeruil word nie. Indien die volk vervang of omgeruil moes word sal die 
hele volk eers moet sterf en dieselfde proses soos die sterf van 30 000+ 
kinders, 3 000 Yashar’EL vroue en 6 000 Yashar’EL manne in Konsentrasie-
kampe en so ook honderde trekkers deur die barbare vermoor, en ook hulle 
babatjies dood-geslaan het teen Ossewa wiele. Die verskil in die proses sal 
wees dat die vervanging  onbesoedel en rein moet wees. Soos reeds gesê; Die 
Twaalf stamme wat hulle tiende reeds geskenk het, het aan die Kaap aan-
gekom na Jan van Riebeeck. Met die probleme van verbastering en andere 
aan die Kaap het klein blanke groepe besluit hulle gaan trek. Daar het net 
mooi ‘n tiende van die Kaapse blanke bewoners hulle ossewaens gepak en 
getrek. 
Nou vra YAH; Wat sal Ek aan jou doen, o Suid Afrika, julle wat My tiende 
is, wat aan My geskenk was? Moet ek My naam van julle onttrek en ‘n 
ander soek, sodat hulle My insettinge en opdrag sal bewaar. Wanneer julle 
My aanroep moet Ek dit verhoor?  
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Het Ek nie soos ‘n vader sy seun soos ‘n moeder haar dogter gebied nie? 
Sodat julle My volk kan wees en Ek vir julle ‘n Vader; en dat julle My 
kinders moet wees en Ek vir julle ‘n Vader? Moet Ek julle van My aangesig 
verwerp? Wanneer julle, julle wil verootmoedig moet Ek My Aangesig van 
julle af wegdraai? Hoe lank moet Ek nog oor julle murmureer. Waar is die 
weldade wat Ek aan julle bewys het toe julle benoud was met die slag van 
Bloed rivier en in ander benoude tye? Ek het julle met vreugde groot-
gemaak; maar met droefheid en hartseer het Ek julle verloor: want 
daardeur moet Ek ‘n besluit neem. Wat sal Ek met julle doen wat Ek op ‘n 
tyd so innig lief gehad het? (Hos. 4:6) 
‘n Volk wat geseënd was met rykdom en die weg van waarheid was in julle. 
Ek het julle vryheid gegee, en julle het My verag, My wette gehoon en My 
weë verlaat; meer nog, julle het My regverdiges onder julle voete vertrap, 
en in julle harte sê dat daar geen VADER is nie; terwyl julle nogtans weet 
dat julle moet sterf. ‘n Volk wat Ek klaar ‘n plek voorberei het in die Hemel. 
Ek het gesê: Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my VADER 
maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam 
van My VADER skrywe en die naam van die stad van My VADER, van die 
nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van My VADER neerdaal, en My nuwe 
Naam.... (Open.3:12.) 
Ek vermaan julle, julle wat julleself die tiende wil noem, wat dié Wet en 
voleinding moet wees; hoor moeders (Voorgangers) van die volk, voed en 
vervul jou kinders; versterk hulle voete. Vaders bring die huis Skrif (1933/53 
vertaling) leringe terug in jou huis. Kinders wees gehoorsaam en stil en 
ontvang die onderrig. My volk wat Ek uitverkies het beskerm die wat verlate 
is en klee die wat naak is. Genees die wat verwond en krank is, spot nie met 
die verlamde man nie, verdedig die verminkte, en laat die blinde man kom 
voor die aangesig van My Lofwaardigheid. Versorg die oue en die jonge 
tussen jou mure. Waar jy ook al die dooie mag vind, neem en begrawe hulle, 
en Ek sal jou eerste plek in My opstanding gee. Almal wat gered sal word en 
daarin slaag om deur jul werke te ontvlug en deur die geloof waarmee julle 
glo, bewaar te word van die gemelde gevare en My lossing in My land en My 
grense sal sien, want julle het Ek vir My deur al die eeue heen Afgesonder. 
Julle is My geskenk wat Ek ontvang het, wat deur groot smarte gegaan het.  
 
Moet jou nie bekommer oor die dag van angs wat jou land gaan aanbreek 
nie; hulle sal soos waansinniges wees en niemand spaar nie, om die wat My 
vrees, te vernietig en te beroof. Hulle sal julle aanval, julle goed beroof en 
vernietig en julle uit julle huise verjaag. Die brandende troon van ‘n groot 
menigte word oor julle aangespreek en hulle sal sommiges onder julle 
wegneem en hulle doodmaak om die afgode tot spyse te wees. Die van julle 
wat met hulle saamstem, sal deur hulle gespot word en met veragting bejeën 
word en onder hulle voete vertrap word. Daar sal geween en droefheid wees, 
maar jy sal vrolik en oorvloed hê.  
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Die heidene sal jou beny, maar hulle sal niks teen jou kan doen nie. My 
hande sal jou bedek, sodat jou kinders nie die hel sal sien nie. Wees vrolik jy, 
o moeder met jou kinders; want Ek sal julle verlos. Dan sal die beproewinge 
van my uitverkorenes geopenbaar word, en hulle sal wees soos goud wat 
deur vuur getoets is (1 Pet. 1:7). Wees nie bevrees nie, wees ook nie beangs 
nie, want YAHUSHA dié Gesalfde is jou Leidsman (Deut. 31:6). Julle 
voorouers het deur die loutering gegaan soos die slag van Bloed rivier, 
Vryheidsoorlog en andere. Ons ou volkie wat met ‘n geweldige tempo 
verbaster en grotendeels hoereer, se oë moet vinnig oopgaan, anders het ons 
onsself tot niet gemaak. Ons as die tiende wat geskenk was deur die Stamme 
moet nie net een maal ‘n jaar geloftefees hou of een maal ‘n dag ‘n vinnige 
gebed stuur nie; nee Iemand wat homself ‘n nasaat van die Voortrekkers 
uitroep, (Yashar’EL/ Sakser) wat in sy hart weet dat hy ‘n lid van die 
Yashar’EL volk is, behoort vroegoggend terwyl dit nog donker is en so ook 
die hele dag op sy knieë deur te bring. Hetsy werksdag of nie, al moet hy sy 
salaris en voordele ten spyte van die dag aan VADER wy. 
 
Kom My volk sê YAH, julle op wie Ek die Wet op sy hart en in sy verstand 
geskryf het en in wie Ek My doel bereik en volbring het. Uit julle sal 
voorgangers opstaan om die slapende Yashar’EL wakker te maak oor die 
hele wêreld en Ek, YAH heel vooraan. Miga. 2:13 (nie die kerke nie) Blanke 
Yashar’EL nasie kom tot daardie besef dat julle die tiende is en stap uit 
onder die ander volke uit. Hand. 2:40. Doen weg met die liberalistiese 
denkende en vermengde volkere. Bid onophoudelik. Smeek vergifnis en dat 
ons oë oop sal gaan. Kom tot die besef dat die land deur YAH aan ons en ons 
nageslag gegee is. Gee jou tiende aan YAH en gee jou offers aan jou naaste, 
die een wat lyk soos jy en jou voorganger die een wat die boodskap aan jou 
oordra. Bly weg van politiek af – dit verdeel die volk. Eer die Shabbatdag, 
moenie inkopies of sport op die rus en Gesinsdag doen nie. Bly weg van geld 
sport dit het ons land gekos. Bly weg van die TV; verkeerde films; koerante, 
dis die mondstuk van die vyand. Kry en koop ou vertaalde Skrif, deel dit 
tussen jou mense uit. Onthou jou geskiedenis, leer en onderrig jou kinders 
daaroor. Kry dadelik orde in eie geledere soos jou eie gesin, familie en 
vriende. Besef die ballingskap waarin ons is (dis die smeltkroes en suiwering 
tydperk nou voor die groot dag). Pas jou kinders op en so ook jou familie. 
VADER het welbehae in die Voortrekkers en die vroue en kinders in die 
konsentrasie kampe gehad. ‘n Land wat saamstaan met VADER is sterker as 
die sterkste atoombom. Ondersoek die Skrifte. Bid dat VADER jou aanraak 
sodat jy deur YAHUSHA dié Gesalfde, ag kan gee en om werklik te kan 
luister. Dit wat julle nou hoor klink vir julle miskien vreemd of klink soos ‘n 
nuwe geloof, maar kom tot daardie besef en wees trots. YAH het gesê: Troos, 
troos My volk, Ek is die Leidsman! En hierdie is die sleutel, “Hy is die 
Leidsman” 
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Die tyd vir menslike leiers is verby. Daarom is dit belangrik om gedurig en 
aanhoudend die wonderlike Woord te bestudeer en om jou en jou naaste 
gereed te hou vir die groot dag. Ons moet ook alles, letterlik alles, toets met 
die Skrif. YAH het alles gemaak en geskape volgens Sy wil en ons as volk 
moet dit eerbiedig. Daar is verskillende volkere en nie een nasie nie, nou wie 
is ons om YAH se wil te omseil met die sodanige nuwe Suid Afrika te 
verbaster (Reënboog nasie)! Dit wat ons nou deurgaan is ‘n proef-loop 
tussen goed en sleg. Ons Volk is verraai deur die Vrymesselaars wat grootliks 
uit Jode bestaan en die Broederbond. Die Vrymesselaars het hulself 
voorgedoen as ligdraers, naasteliefde, en die Broeder(bond) as volkse 
beskermers. Hulle het Sport en Geld gebruik om ons land bloedloos oor te 
dra in die plek van dié Gesalfde [anti Nasaréner] en Kommunis. Ons moet 
ook besef dat die bedrywige hartjies van ons kinders huidig so in ‘n 
verkeerdelik rigting ingeslaan word deur die Kommunistiese metodes (TV, 
Radio, Musiek, Media en  selfs Skole en Kerke). Nou moet ons mooi verstaan 
dat ons geveg is nie teen vlees nie maar teen die Ha satan self. Ons begin 
deur om hand aan eie boesem te slaan en dan jou gesin en vêrder. Daar moet 
eensgesindheid en opregtheid gekweek word by jou kinders. VADER sal help 
as jy hulp nodig het, en as jy vra. Bring dadelik die Tabernakel terug in die 
huis sodat daar gereeld, opreg en eervolle dienste gehou kan word. Onthou 
moenie geloof met hoop verwar nie! 
 
Nou ‘n paar riglyne: eerstens raak ontslae van enige Afrika of ander volkse 
gesnede beelde of kunste in jou huis sodat jy jou eie huis kan seën (daar is ‘n 
vloek op hulle geplaas). Begin dadelik met jou geldelike dankoffer (Mal. 
3:10&11). Gee die offers wat aan YAH behoort aan Hom (Maak Sy 10 des 
bymekaar en sit dit om in brandstof ,CD plaatjies, 1933/53 Skrifte en 
deurkruis die land en verkondig VADER se Koninkryk. Gebruik die 
vakansie wat jy kry per jaar en besoek die volk). Gee jou offers aan arm 
behoeftige blanke mense wat in nood verkeer. Onthou moet nie die 10 de en 
die dank-offers saamgooi nie, want die een gaan aan VADER en die ander 
gaan aan die mens. Moet niemand veroordeel nie, sorg jy net vir jou volk en 
naaste (naaste beteken jou volksgenoot – een wat lyk soos jy, m.a.w. die een 
wat is soos jy. Bly by jou naaste en weet dat daar ‘n verste ook is.) Bid reg 
en opreg vir vergifnis. Weet dat jy Los gekoop en vryheid het wat duur gekos 
het (Die foltering van YAHUSHA)  
 
Mense kom uit die kerke uit en bou die Koninkryk. Onthou eerstens YAH het 
‘n stem en ‘n gewete in ons binneste geskep! Tweedens weet ook dat julle as 
tiende hier in Suid Afrika die grootste Yashar’EL volk in die hele Afrika is. 
Derdens as ons bid sê ons “LAAT U KONINKRYK KOM” besef my volk die 
Koninkryk het reeds gekom, nie in kerke nie, maar in julle. Dus moet ons die 
Koninkryk uitbrei.  
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Ter afsluiting wil ek u net inlig. Die Levitiese orde wat bestaan het, het die 
tiendes ontvang, want hulle was eintlik die regering of die Wet toe-passer 
van die dag gewees. Toe die volk besluit hulle wil ‘n koning hê het die tiendes 
(belasting) na die koning gegaan en so het die Levitiese orde verval. Ons in 
Suid Afrika het geen koning of regering wat na ons geestestoestand omsien 
nie. Nou mag ons nie VADER se tiende (belasting) aan die heidene gee nie, 
maar eerder terughou en spandeer soos die Gees van VADER u sal lei.                        

Bedink dit 
Ns.: 
Ek lig net ‘n baie belangrike aspek uit wat baie oor die hoof gesien word, en 
dit is VADER se eersteling offer. Soos jou tiende hier bo uitgewys word is die 
eerstelinge netso belangrik. Ex.13:12  dan moet jy alles wat die moederskoot 
open, aan die HERE YAH afgee; ook elke eersteling, die aanteel van vee, 
wat jy sal hê—wat manlik is, behoort aan die HERE YAH. Ex.13:13 ; 
Ex.23:19  Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis 
van die HERE YAH jou God Skepper bring. ….Jak.1:18  Volgens sy wil het 
Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as 
eerstelinge van sy skepsele kan wees. Open. 14:4  Dit is hulle wat hulself 
met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle 
wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die 
mense as eerstelinge vir God Skepper en die Lam. Jer.2:3  Israel Yashar’EL 
was vir die HERE YAH ‘n heiligheid, die eerstelinge van sy opbrings; .... 
 

     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 ,     רלספ תחל ,         בקמה ,        חרמש מהחל  :        -תספר ,  תעבש עהשב . 
Weke   Sewe Begin om te tel; In die land; Sekel Van die begin; Moet tel; Sewe; Sewe 
Sewe en sewe dae moet tel van die sekel begin in die “koringland” na sewe weke. 
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אלהיך יהוה ,יברכך כאשר  :תתן אשר ,ידך נדבת מסת--אלהיך  הליהו , שבעות  חג   ועשית . 

                                                                                         Aan YAH, Eed, Fees, En doen  
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  77 dae tel; Eers dan moet jy die fees van die weke 
hou.   
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  
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 
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 24ste Abib. Nou die 7weke vanaf die 24ste Abib 
bring jou op die 13de van die derde maand. Daar moet nou 77 opvolgende 
dae getel word wat jou bring op die 28st van die 5de maand; Dus is die 28st 
dag van die vyfde maand die Eerstelinge fees wat die 15de Augustus is.  
 

Wat vir my voor die hand-liggend is, is dat die koring boer eerste gaan wees 
met sy eersteling gerf en daarom die 77 dae daarna wat die ander soort graan/ 
boort ens. boere ook ‘n kans kan kry om hulle eerstelinge oes/pluk in te bring 
na die priester sodat dit ook gewuif kan word. Dus na 77 dae kan die fees 
gehou word (ons as die uitverkore is die eerstelinge vir YAH).    


