
ELUL: MAAND VAN BETEKENIS 
 

Die maand van Elul is byna verby. Elul, die sesde Skriftuurlike maand, word gesien as  
voorbereiding vir die belangrike sewende maand met die feeste van Yom Teruah, Yom Kippur en 
Sukkot. Sommiges tel die 30 dae van Elul by die eerste 10 dae van die sewende maand, en gebruik 
hierdie 40 dae as voorbereiding vir Yom Kippur op die 10de dag van die sewende maand. Verlede 
jaar, omtrent hierdie tyd, het ons gekyk na die interessante sewe-en-een patroon van die totale 
jaarlikse fees siklus. Volgens daardie patroon is daar ‘n ooreenkoms tussen die eerste dag van Elul 
en die dag van Shavuot.  Net soos wat ‘n mens vanaf Shavuot af 50 dae (of sewe weke en een 
dag) kan terugtel tot in die week van Ongesuurde Brode, net so kan jy van 1 Elul af 50 dae (of sewe 
weke en een dag) vorentoe tel tot in die week van Sukkot. Dit maak van Elul ‘n belangrike merker 
wat aandui dat die feesdae nie maar net op ‘n lukrake (“random”) manier bepaal is nie, maar dat 
daar ‘n soort simmetrie is, wat vir ons sê dat Yahweh die feeste met presiesheid en op ‘n ordelike 
manier vasgestel het. Nog een van die redes waarom ons die feeste nie moet gering ag nie!  
 
Deel van die orde wat Yahweh in die feeste ingebou het, is die aspek van voorbereiding. Pesag is 
die voorbereidingsdag vir Ongesuurde Brode. Die aftel van die 50 dae van die Omer is die 
voorbereiding vir Shavuot. En die 9 dae voor Yom Kippur, saam met Yom Kippur self, is ‘n periode 
wat as voorbereiding gegee word vir die geweldige belangrike aspek van VERSOENING op Yom 
Kippur. Op dieselfde manier is die maand van Elul ook ‘n voorbereiding vir die groot Dag van 
Versoening. Veral voorbereiding in die sin van selfondersoek. Hoe lyk dit regtig in my lewe?  Is my 
prioriteite reg?  Hoe lyk my verhoudinge met ander mense?  Is ek ingestel daarop om ander te help 
of leef ek net vir myself? Maak ek genoeg erns met die opdragte en die beginsels van die Woord?  
Is ek in die proses om nader aan Yahweh te groei of is ek besig om van Hom af weg te dryf? Al het 
ons nou byna by die einde van die maand van Elul gekom, is dit dalk nie ‘n slegte idee om hierdie 
proses van voorbereiding en selfondersoek met die oog op Yom Kippur, behoorlik op dreef te kry 
nie.  
 

Die metode wat ek graag vandag wil volg, sluit aan by die naam, “Elul”. Dit is bekend dat die woord 

“Elul” ‘n akroniem is vir die bekende Hooglied 6:3: “Ani ledodi vedodi li” (“Ek behoort aan my 

geliefde en my geliefde behoort aan my”). Die vier letters waarmee hierdie vier Hebreeuse woorde 

begin is dieselfde vier letters van die woord “Elul” – in Hebreeus א  ל ו ל. 
 
Wat dalk nie so bekend is nie, is dat dieselfde akroniem (“Elul”) op minstens 9 ander plekke in die 
Skrif voorkom en dat elkeen van hierdie gedeeltes vir ons kan help om onsself voor te berei, en 
behoorlike selfondersoek in te stel, sodat ons Yom Kippur vanjaar met hierdie gebed in ons hart kan 
tegemoetgaan: “As daar ‘n gesindheid in my hart is, of ‘n denkpatroon wat afwyk van die patroon 
van U Woord, of ‘n manier van praat wat anders is as U manier van praat of ‘n tipe gedrag wat nie 
die vrug van U Gees weerspieël nie, kom maak dit asseblief aan my bekend, sodat ek nie die 
versoening misloop waarsonder ‘n mens nie vol-uit in hierdie wêreld kan lewe nie.” Kom ons kyk na 
die 9 ander “Elul” akronieme en die konteks waarin hulle voorkom. 
 

Ex 21:13  מקום אׁשר ינוס ׁשמה  ךלׂשמתי וידו לנה א 
n ‘ rdaa : AsKonteks Ek ingryp.het, sal  sleg gebeurdeur jou hand iets s daar A

ramp oor jou kom waaroor jy nie beheer het nie, sal Yahweh uitkoms gee – Hy sal 

jou toemaak en bedek (“kafar” = “bedek”, “versoen”).  
 

Ex 32:13   עלם לנחלו  וזרעכם לתן אוכל־הארץ הזאת אׁשר אמרתי 

Ek sal hierdie hele land aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beërwe. 

Konteks: Mosheh herinner Yahweh aan hierdie woorde, nadat die volk oortree 

het, waarna Yahweh berou het en sy bereidheid verklaar om die sonde te vergewe.  



 

1:22 tDeu    את־הארץ  נוליחפרו־ ו פנינו לנׁשים אנׁשלחה 

Die volk  :Konteksn. Laat ons manne voor ons uitstuur en laat hulle die land verke

het die krag van Yahweh se woorde “Wees nie bevrees en wees nie verskrik nie” 

verloor, omdat hulle nie na die verslag van die verkenners geluister het nie.   
 

Deu 30:6   זרעך  בב ל את־ובבך לת־אומל יהוה אלהיך 

alleen : Dit sal Konteks. g besnyhart en die hart van jou nageslaYahweh sal jou 

gebeur as jy ernstig daaroor is om “Yahweh jou Elohiem lief te hê met jou hele 

hart en met jou hele siel” – dit is die sleutel om waarlik te kan lewe.   
 

Est 9:22   אבינים למתנות ורעהו ליׁש אומׁשלח מנות 

: Konteks. en gawes aan die armesgee orsies aan mekaar By jou feestye moet jy p

Deel van ‘n brief aan die Yehudiem wat op verskillende plekke gebly het, en die 

motivering was dat Yahweh die erkenning moes kry wat Hom toekom.  
 

65:12 Jes   טבחלכלכם וחרב לתכם אומניתי   

Ek sal julle bestem tot vernedering omdat julle nie geluister het nie, maar gedoen 

het wat verkeerd is in my oë. Konteks: Die volk het Yahweh verlaat en verkies 

om liewer die noodlot en die beginsel van “Doen wat reg is in jou eie oë” te volg.  
 

Jer 31:34   אזכר־עוד  אללחטאתם ועונם לסלח אכי 

Hulle sal my almal ken - Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hul sonde nie 

meer dink nie. Konteks: Die nuwe verbond wat Yahweh graag met sy volgelinge 

wil sluit – gebaseer op vergifnis en ‘n nuwe begeerte om Hom te gehoorsaam. 
 

Jer 34:17   רעהולאיׁש ו אחיו ליׁש אלקרא דרור  
vir sy Julle was veronderstel om vryheid uit te roep, elkeen vir sy broer en elkeen  

naaste. Konteks: As jy nie aan jou naaste (of jou slaaf) vryheid kan skenk nie, hoe 

verwag jy om deur Yahweh vrygemaak te word ? 
 

03:1 ëloJ    גבור אני  החלׁש יאמר   רמחים ל מזמרתיכם  ו חרבות  ל תיכם  א כתו 

Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese; laat die swakke sê: 

Ek is 'n held. Konteks: Daar is ‘n Dag wat voorlê waarop Yahweh sy toorn oor 

hierdie wêreld gaan uitgiet. Net hulle wat besef dat hulle in hulself swak is en dat 

hulle sterkte in Yahweh lê, sal daardie dag oorleef! 
 

Kom ons gebruik hierdie volgende twee weke, tot en met die aanbreek van die 

groot dag van Yom Kippur, om soos ‘n HELD in Yahweh se oë, elke vorm van 

swakheid by onsself, in die lig van die Woord te erken, en Hom te vertrou om, 

deur die versoening van sy Seun Y’shua, ons in daardie areas weer op te bou!   


