
DIE AGSTE DAG – PRAKTIES EN PROFETIES 
 

Vandag se fees staan bekend as Yom Hashemini – die Agste Dag. Ons weet reeds dat hierdie 
dag ons herinner aan die rykdom en veral die grensloosheid (oneindigheid) van dit wat Yahweh 
lankal reeds vir sy volgelinge in gereedheid gebring het. Die getal 8 het met oneindigheid en 
ewigheid te make.  Volgens die beginsel van die Skrif dat een dag soms vir 1000 jaar staan, is 
die Sewende dag en die Agste dag te nouste aan mekaar verbind. Die sewende dag word ingelui 
met die Dag van Yahweh, maar is ook ‘n Sabbat van rus, of 1000 jaar van vrede. Dit word 
opgevolg deur die Agste dag wanneer die wêreld soos ons dit ken, sal plek maak vir ‘n nuwe 
hemel en nuwe aarde. Maar die Sewende Dag, waarin ons met die Koninkryk van Yahweh gaan 
kennis maak, is reeds swanger met die Agste Dag en ‘n mens kan verstaan waarom die Fees 
van die Agste Dag, in die Skrif as ‘n soort logiese opvolg van die sewe-dag fees van Sukkot 
beskou word. Dis ‘n tyd van die jaar hierdie waarin ons in die besonder ons fokus op die 
betekenis van beide die sewende en die agste profetiese “dag” behoort te plaas.  Daar word 
ongeveer 613 keer direk in die Skrif oor die begrip “ewigheid” gepraat – net soveel keer as wat 
daar opdragte in die Torah is (In WeG kom die twee Hebreeuse woord vir ewigheid, “olam” en 
“qedem” altesaam ongeveer 480 keer in die Ou Verbond voor en die woorde “ewig”, “ewige”, 
“ewigheid” en “vir altyd” kom ongeveer 133 keer in die Nuwe Verbond voor). Mens kan sê dis 
toevallig, maar miskien help dit ons om te verstaan dat die Torah totaal in ‘n lugleegte gaan bly 
staan as ons dit nie gaan regkry om soos die profete, die Messias en die apostels, die Torah 
volledig binne die konteks van die laaste dae en die ewige lewe te verstaan en uit te leef nie.    
 

Die Torah, en ook die feeste, is terselfdertyd prakties en profeties. Nie die praktiese of die 
profetiese aspekte behoort uit die feeste weggelaat te word nie.  Met die eerste fees eet ons 
ongesuurde brode, maar herinner mekaar ook deurlopend aan die profetiese betekenis van 
suurdeeg in ons lewens en die noodsaaklikheid om van valsheid ontslae te raak. En dan tel ons 
letterlik die 50 dae tussen Pesag en Shavuot omdat die Hebreeuse woord “tel” onder meer met 
“rehearse” en “declare” te make het – profeties verklaar ons teenoor mekaar dat daar ‘n 
belangrike 50ste jaar of “Jubilee” is wat voorlê en dat ons totale lewe op aarde ‘n “dress 
rehearsal” vir daardie belangrike Dag is. En 4 maande later breek die 7de maand aan met die 
fees van Trompette en terwyl ons die trompette en die ramshorings blaas – nie net op die Fees 
van Trompette nie, maar op elkeen van die ander feesdae van die 7de maand – dink ons aan die 
profetiese betekenis van die 7 trompette van Openbaring en veral die 7de Trompet wat die 
aanbreek van die Dag van Yahweh sal aankondig. In die beskrywing van hierdie 7de Trompet in 
Opb 11:15-19 is daar minstens SEWE ASPEKTE wat ons herinner aan die NUWE DAG wat 
Yahweh vir hierdie wêreld gaan laat aanbreek – ‘n sewende Dag wat reeds wink vir die Agste 
Dag om aan te breek! 
 

Opb 11:15-19 En die sewende boodskapper het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel 
wat sê: Die      koninkryk van die wêreld het die eiendom van ons Meester geword en van sy die 
Messias, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid (Ex 15:18 Yahweh sal regeer vir ewig en 
altyd). En die vier en twintig ouderlinge wat voor Elohiem op hulle trone sit, het op hulle aangesig 
geval  en         Elohiem aanbid en gesê: Ons dank U, Yahweh Elohiem, Almagtige, wat is en wat 
was, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het (Ps 22:27 Al die geslagte van die 
nasies sal voor u aangesig aanbid). En ... u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te 
word en om        loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die afgesonderdes en aan die 
wat u Naam vrees, klein en groot (Jes 61:8 Want Ek, Yahweh, het die reg lief ... en Ek sal hulle 
getrou hul loon gee) en om die vernietigers van die aarde (letterlik: die wat hulle aan korrupsie 
oorgee)             te vernietig (Eseg 34:16-22 Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, 
sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes 
en die sterkes en die wat aan hulself weiding gee en my skape tot ‘n prooi gemaak het, sal Ek 
vernietig.           En die tempel van Elohiem wat in die hemel was, is oopgemaak (Sag 6:12-13 
So sê Yahweh van die leërskare: Kyk, 'n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, 
en Hy sal die tempel van Yahweh bou en majesteit ontvang en daar heers en priester wees op 
sy troon)          en sy verbondsark is in sy tempel gesien (Jer 31:33 Maar dit is die verbond wat 
Ek na daardie dae met die huis van Yiesraél sal sluit, sê Yahweh: Ek gee my Torah in hulle 
binneste en skryf dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle 'n Elohiem wees, en hulle sal vir My 'n 
volk wees)        en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael 
(Luk 21:11 En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en 
pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom ... Luk 21:28 En as 
hierdie dinge begin gebeur,  kyk  dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.) 

 

 

 

 

 

 

 


