
Op weg naar Pinksteren en de bloeiende amandeltak  
 
Jeremia 1:11-12 “Ik zie een amandeltak” 
Toen zei de Here tegen mij: dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te 
doen. 
Als de Here Jeremia roept om Zijn profeet te zijn, richt Hij zijn blik op een  de tak van een 

amandelboom. 
Denk eens na! Hoe heet die boom ook weer in uw moedertaal? ‘Sjakéd’ - 
wakkerboom. Een passende naam. 
 
Ook de menora,de gouden kandelaar, is er mee versiert. De kandelaar 
geeft licht in het donker, dankzij de olijfolie (beeld van de Heilige Geest) 
waarmee het licht gevoed wordt.  De Here waakt! 
 
De 7 lampen staan symbool voor zeven Geesten Gods; de 7 facetten van 

de Heilige Geest. (Jes. 11:1-2). 1 De Geest van de Heer 2. De Geest van wijsheid 3. De Geest 
van inzicht  4. De Geest van verstandig beleid 5. De Geest van kracht 6. De Geest van 
kennis7. De Geest van eerbied voor de Heer. 
De zeven Geesten Gods (Openbaring 5:6), die uit Hem zijn, gaan door alle landen, om 
krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat (2 Kronieken 16:9). 
 
Evenmin als zonder bloedstorting vergeving geschiedt, komt men zonder de Heilige Geest, tot 
erkenning van Jezus als Heer van ons leven (1 Korintiërs 12:3). 
 
We zijn op weg naar Pinksteren. Joden tellen naar Pinksteren toe. Omertellen heet dat. 
Zeven weken vanaf Pesach en 49 dagen. De 50e dag is het feest. Het huwelijksfeest. 
Het verbond werd gesloten. De handtekening gezet. Het Woord gegeven, de bouwtekening 
voor Gods huis. Op de berg Sinaï. 
Psalm 67 bestaat precies uit 49 hebreeuwse woorden, deze psalm wordt deze dagen door het 
oude verbondsvolk voorgelezen: 
 God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  

dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht. 

 

Dat de volken u loven, God, 

dat alle volken u loven. 

Laten de naties juichen van vreugde, 

want u bestuurt de volken rechtvaardig 

en regeert over de landen op aarde.  

Dat de volken u loven, God, 

dat alle volken u loven. 

 

De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 

God, onze God, zegent ons. 

Moge God ons blijven zegenen, 

zodat men ontzag voor hem heeft 

tot aan de einden der aarde. 

 
Bidden wij voor hen? Juist in deze dagen? 
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