
De Shofar begrijpen 

Een dood instrument waaruit leven geblazen wordt 

Hoe, wat, waarom, wie, waar en wanneer 

op de trompet blazen (hoorn of Shofar) 

 

  

Het woord Shofar is Hebreeuws en in onze moderne bijbels wordt het 

meestal een trompet genoemd.  De Ram's Hoorn Shofar is één van de 

vroegste muziekinstrumenten die de mens kent. Het wordt gebruikt om 

de Bijbelse feesten van Israël in te luiden, inclusief de Shabbat, en om 

mensen te inspireren hun leven te verbeteren en zich te bekeren. 

Het werd ontwikkeld door de vroege Hebreeën en is gemaakt van de 

hoorn van een dier zoals een ram, een geit, een mannelijk schaap, of in 

moderne tijden meestal een Kudu, (Yeminite) uit de antilopenfamilie. 

Nog een andere Shofar heet een Oryx/Gemsbok van een Gazelle. Ook 

de Sabelantilope, Steenbok en de Eland Shofar. 

 

De Zilveren trompet of Tempeltrompet wordt voor het eerst gebruikt in 

Numeri 10:10 om de gemeente bijeen te roepen en de beweging in de 

kampen te leiden.  

Numeri 10 vers 10 zegt: “Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en 

op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij 

uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het 

aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de Here, uw 

God.”  



Voor mezelf is Shabbat ook een vreugdedag waar ik elke week naar uit 

kijk. 

 

 

Welke tonen blaast men op de Shofar en wat is hun betekenis? 

Gebruik van Shofar in de Bijbel 

1. Tekiah: 1 één middellange toon, een langgerekte stoot. Betekenis: 

oproep tot bezinning. (mogelijk ook nog meerdere betekenissen) 

 

2.  Shvarim: 3 korte tonen. Betekenis: oproep tot vernietiging van het 

kwaad, berouw en gebrokenheid. (mogelijk ook nog meerdere 

betekenissen) 

 

3. Teruah: 9 korte tonen, verbrokkelde tonen. Betekenis: 

oorlogvoering. (mogelijk ook nog meerdere betekenissen) 

 

4. Tekiah Gedolah: 1 zeer langgerekte stoot. Betekenis: weest 

waakzaam en heeft meerdere betekenissen. 

 

Punt 4 iets uitgebreider: Psalm 150:3..."Loof hem met de "stoot" van 

de "SHOFAR". 1 Extra lange enkele stoot. Het is de jubeltoon die zo lang 

mogelijk wordt verlengd ... en vertegenwoordigt het geweldige laatste 

trompetgeluid wanneer de Heer terugkeert als Koning, wanneer wij die 

gered zijn nieuwe lichamen ontvangen. Wordt ook gebruikt om God aan 

te roepen. Een dank voor Zijn barmhartigheid/goedheid/verlossing. 

In deze laatste dagen is er wereldwijd een groeiende belangstelling voor 

het gebruik en de klanken van de Shofar. Het woord trompet(ten) wordt 

meer dan 70 keer genoemd in de bijbel.  

 

De Shofar wordt ook vaak vernoemd in de psalmen: Psalm 47:6;  Psalm 

81:4; Psalm 98:6; Psalm 150:3. 

 



Het is dus geen vermaak instrument maar eerder een opdracht! 

 

(AANBIDDING): Jesaja 58:1; Hosea 8:1; Joël 2:1... Berouw - een 

gebroken, kreunend en huilend geluid, wat aangeeft dat we gebroken 

zijn voor de Heer.  

(BEKERING): Gideon bracht zo'n complete verwarring in het kamp van 

de vijand (de Midianieten) met het schallen van 300 SHOFARS dat ze 

elkaar begonnen te doden tijdens hun terugtocht. 300 Van Gideons 

mannen gewapend met alleen een Shofar, een fakkel en een kleikruik.  

(OORLOG): Rechters 7:15-22: Joshua met het geschreeuw en het 

blazen van de Shofars zorgde ervoor dat de 25 meter dikke, zwaar 

versterkte muren van de oude stad Jericho afbrokkelden en als stof op 

de grond vielen.  

Joshua 6: De Shofar is een stem als van God. Exodus 19:19, Openb. 

1:10; 4: 1.  

In de traditie van het vroege jodendom: Wanneer een bruidegom zijn 

bruid ging opeisen, kondigden de bedienden de komst van de bruidegom 

aan met het blazen van de Shofar en een proclamatie: "Zie, de 

bruidegom komt." Dit gebeurt opnieuw bij de wederkomst van de 

Messias, onze Bruidegom. (De ultieme genezing)  

BABYLONISCHE TALMUD: (Traktaat Rosh Ha-Shana, 16b)... Rabbi 

Isaac zegt:  

"Als de Shofar niet wordt geblazen aan het begin van het nieuwe jaar, 

zal het kwaad aan het einde ervan gebeuren. Waarom? Omdat de 

“aanklager” (Satan) niet verward is…” 

Wie blaast op de Shofar?  

1 Petrus 2:9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap…..” 

Welk effect heeft het blazen van de Shofar op de vijand? Rechters 7:20-

22: Het zwaard van de Here en van Gideon! 

1 Thessalonicenzen 4:16: “want de Here zelf zal op een teken, bij het 

roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 

nederdalen van de hemel….” 



De verwijzingen naar Shofars (Hebreeuws voor trompetten, ramshoorns,  

enz.) zijn uitgebreid en prominent aanwezig in Gods Woord, de Bijbel. Er 

zijn meer dan 70 verzen in de Bijbel. Hier zijn er een aantal:  

1) De ramshoorn, de Shofar is een herinnering aan Abrahams offer van 

Izaäk en Gods voorziening van een ram als vervanging, Genesis 22:13.  

2) De WET (Torah) werd aan Israël gegeven met het geluid van de 

Shofar uit de hemel, Exodus 19:19.  

3)a De Shofar werd geblazen aan het begin van het jaar op Jom Teruah. 

(Rosh Hashanah) (Trompettenfeest), 1e dag van de 7e maand, Leviticus 

23:24. 

   b De Shofar klinkt weer in het jubeljaar, dat is de 10e dag van de 7e 

maand door het hele land, Leviticus 25:9-10.  

4) De bazuin werd geblazen om het begin van de feesten aan te 

kondigen, Nummers 10:10.  

5) Israël won de slag van Jericho met de stoot van de Shofar, Jozua  

6:20.  

6) Gideon en zijn leger verwarden en verstrooiden de vijand met de 

Shofar, Richteren 7:15-22.  

7) De Shofar werd geblazen om de vergadering van de Israëlieten 

tijdens de oorlog aan te geven, Richteren 3:27, 6:34, 2 Samuël 20:1, Jer. 

4:19, 51:27, Neh. 4:20, Amos 3:6.  

8) Zeven Shofars werden voor de ark van God geblazen, 1Kr. 15:24, 

2Sam. 6:15.   

9) Ze zwoeren voor de Heer…..met trompetten en ramshoorns, 2 Kr. 

5:14.  

10) De Shofar werd gebruikt voor de kroning van koningen, d.w.z. 

Koning Salomo, 1 Koningen 1:34, 39.  

11) De Shofar is een herinnering dat God soeverein is, Psalm 47:5.  

12) De Shofar werd geblazen om elke maand de nieuwe maan te vieren, 

Psalm 81:1-3.  

13) De Shofar werd gebruikt om andere muziekinstrumenten te 

begeleiden tijdens tempelceremonies in Jeruzalem en bij lofprijs en 

aanbidding, Psalm 98:6, 150:3-6.  



14) De Shofar zal geblazen worden op het moment van het verzamelen 

van de ballingen naar Israël, Jesaja 27:13.  

15) Het blazen van de Shofar is een signaal voor de oproep tot bekering, 

Jesaja 58:1, Hosea 8:1.  

16) De Shofar wordt geblazen als waarschuwing, Ezechiël 33:3-6, 

Numeri 10:9, Jesaja 18:3.  

17) Het blazen van de Shofar luidt de dag van de Heer in, Joël 2:1.  

18) De Shofar wordt geblazen om de heilige vergadering bijeen te 

roepen, Numeri 10:3, Joël 2:15.  

19) Israël zal op de hoogte worden gebracht van de komst van de 

Messias met het geluid van de Shofar, Zacharia 9:14, 16.  

20) De Shofar wordt geblazen bij de opstanding van de doden. 1Thess. 

4:16.  

21) De Shofar (trompet) is het geluid van de stem van YHVH, Op. 1:10.  

22) Johannes werd opgenomen in de hemel in het boek Openbaring 

door het geluid van de Shofar, Openbaring 4:1.  

23) Zeven bazuinen (Shofars) klinken wanneer God de aarde oordeelt 

tijdens de verdrukking, Openbaring 8:9.  

De eerste bazuin werd geblazen op de berg Sinaï. De laatste bazuin 

wordt geblazen om de opstanding van de doden aan te duiden en kan op 

Rosh HaShanah worden geblazen. De grote bazuin zal de wederkomst 

van Yeshua betekenen en wordt geblazen op Yom Kippur.  

Dit instrument zal u en uw gemeente helpen om het ALARM weer te 

geven, Joël 2:1-28.  

Vier belangrijke dingen om te weten over de Shofar/ trompet.  

1. Niet alleen op Elul en Tishrei. De meesten van ons zijn gewend om de 

Shofar alleen te horen tijdens de maanden Elul en Tisjrei, terwijl dat in 

feite in het verleden was; het gebruik van de Shofar was veel 

gebruikelijker. Er werden Shofars geblazen om menigten bijeen te 

brengen en de mensen op te roepen oorlogen te voeren (en onderweg 

de vijand te terroriseren), verboden of vergunningen bekend te maken of 

door het gerechtshof om de heiliging van de nieuwe maand aan te 

kondigen. Daarnaast werd er op de Shofar geblazen tijdens openbare 

vastendagen, bij droogte, bij begrafenissen, enzovoort.  



Vroeger, vóór het begin van de Shabbat bliezen ze zes stoten - elk om 

de verschillende soorten arbeiders (zoals veldwerkers, winkeliers, 

kunstenaars enz.) te laten weten dat ze moesten stoppen met werken in 

afwachting van de Shabbat.  

Waarom op Rosj Hasjana? Rabbi Saadia Gaon noemde tien redenen 

die verklaren waarom we op Rosj Hasjana op de Shofar blazen. Kort 

uitgelegd: dit is de dag waarop God tot Koning van de Wereld wordt 

gekroond, en door op de Shofar te blazen kronen we God als zodanig. 

Het is een oproep tot bekering, een herinnering aan de openbaring op de 

berg Sinaï [waar we de Thora hebben aanvaard] waarover wordt 

gezegd: "en het geluid van de Shofar nam voortdurend toe en was 

erg sterk". De Shofar herinnert ons aan de vermaningen van de 

profeten, zoals in Ezechiël 33: "Als ik het oorlogszwaard over het land 

breng... blaast een schildwacht de Shofar en waarschuwt het volk." Het 

blazen van de Shofar dient als herinnering aan de vernietiging van de 

Heilige Tempel. Het herinnert ons aan de binding van Isaak. Het geluid 

van de Shofar wekt angst en beven in onze zielen. De Shofar herinnert 

ons aan de grote en ontzagwekkende Dag des Oordeels, en om die met 

angst te anticiperen. Het doet ons verlangen naar het binnenhalen van 

de ballingen, zoals gezegd in Jesaja 27: "En het zal op die dag zijn dat er 

op een grote Shofar zal worden geblazen, en degenen die verloren zijn 

in het land Assyrië en degenen die verworpen zijn ... zullen komen 

[samen]." De Shofar herinnert aan de opstanding van de doden, die 

gepaard zal gaan met het klinken van een Shofar, zoals wordt gezegd in 

Jesaja 18: "Alle bewoners van de wereld en bewoners van de aarde - je 

zult zien wanneer de banier wordt gehesen op de bergen, en als de 

Shofar klinkt, zul je [het] horen."  

De Midrasj (Vayikra Rabbah 29) verklaart de bron van de naam [Shofar] 

"Blaas op de Shofar bij de vernieuwing van de maan, - Vernieuw je 

acties - Shofar - [heeft dezelfde wortel als het woord 'verbeteren' in het 

Hebreeuws] - verbeter je acties. " Traktaat Rosj Hasjana legt een extra 

reden uit: "en je zult voor Mij bidden tijdens Rosh Hashanah 

'Koningschap', 'Herinnering' en 'Shofar' gebeden.  

'Koningschap' gebeden voor het kronen van Mij tot Koning over jou; 

'Herinneringsgebeden' zodat Ik je zal herinneren met een gunstige 

herinnering, en hoe [breng je dit tot stand]? Door op de Shofar te 

[blazen].  



Waarom blazen we de verschillende geluiden terwijl we zitten en 

nogmaals terwijl we staan? Om Satan in verwarring te brengen. Hoe is 

Satan in de war? Rashi legt uit: "hem in verwarring brengen betekent dat 

hij ons niet kan beschuldigen. Wanneer het volk van Israël de klanken 

van de Shofar hoort, koestert het volk Israël [alle] geboden - Satan heeft 

niets te zeggen." 

Niet elke hoorn is een Shofar. Een Shofar is een muziekinstrument 

gemaakt van een uitgeholde dierenhoorn, b.v. van rammen (mannelijke 

schapen) of antilopen. Niet alleen van deze twee dieren kunnen we 

koosjere Shofars maken, eigenlijk van elk ander dier dat hoorns heeft.  

Shofars gemaakt van stierenhoorns of van dieren met hoorns van 

massief been (niet hol) worden niet gebruikt (hoewel het in theorie 

mogelijk zou zijn om ze tot Shofars te verwerken). Alleen hoorns die van 

nature op een buis lijken, zijn in de eerste plaats geschikt om een Shofar 

te worden genoemd.  

Niet alle Shofars zijn koosjer. Elk jaar worden tienduizenden onbewerkte 

hoorns in Israël geïmporteerd, maar de meeste, rond de 70%, worden 

om verschillende redenen gediskwalificeerd: scheuren, breuken of 

verval. De overige 30% van de hoorns die de eerste screening wel 

doorstaan, worden bewerkt, gereinigd en gepolijst. Professionele 

ambachtslieden scheiden de harde vacht van het binnenste bot - een 

procedure waarbij de hoorn kan breken, dus dit vereist speciale zorg. 

Nadat het scheidingsproces is voltooid, wordt de hoorn opnieuw 

gecontroleerd, om te voorkomen dat er een gaatje of een barst ontstaat. 

Richtlijnen voor het blazen van de Shofar voor de zieken. Het blazen van 

de Shofar is effectief, zelfs als je er gewoon lucht doorheen blaast. Maar 

houd het geluid altijd laag om niemand van streek te maken. Vraag of u 

met hen mag bidden, zegen hen en ga op weg. Wees respectvol voor 

familie en anderen die u bezoekt en luister naar hun wensen. Vooral als 

u zich in een ziekenhuis of verpleegcentrum bevindt. 

 

Ik denk dat we in een tijd leven, gezien de toestand in deze wereld, dat 

het geluid van de Shofar mag gehoord worden ! 

 

Messiaanshetlevendwater.be 


