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VOORWOORD 

Is dit ook zo herkenbaar? Markeerstift gebruiken, post-it briefjes op je 
bureau of koelkast, de vele afspraken in je agenda, boodschappenlijst-
jes enz., allemaal reminders om maar niet die belangrijke dingen te 
vergeten?
 
Gelukkig weet God dat wij mensen zijn, die veel reminders nodig 
hebben! Een voorbeeld hiervan is het samen vieren van het Heilig 
Avondmaal, dit is voor ons een reminder van wat Jezus voor ons heeft 
gedaan. Door de hele Bijbel heen staan nog veel meer reminders aan 
God en Zijn wegen, om te beseffen hoeveel Hij van ons houdt en hoe 
wij die liefde kunnen laten zien aan anderen. Maar de belangrijkste 
reminders zijn de Bijbelse feesten. 

Deze Feesten maken namelijk op een geweldige manier zichtbaar wat 
God heeft gedaan voor Zijn volk en geven ons zicht op Zijn reddings-
plan door Jezus Christus. Het vieren van deze geestelijke kalender 
geeft ons dus een dieper en groter begrip van het hele verhaal en van 
ons deel hierin. Paulus schrijft over deze Feesten naar de gemeenten 
buiten Israël en Lucas verwijst ernaar in het boek Handelingen. Op 
meerdere plaatsen in de evangeliën wordt beschreven dat ook Jezus 
de Feesten van de Heer vierde. 

In Leviticus 23 staat:
1. “De HEERE sprak tot Mozes: 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen 
hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige 
samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen.” (HSV) 

Vervolgens worden er in dit hoofdstuk in Leviticus zeven Feesten van 
de Heer beschreven. (Zie bijlage) God stelde zélf deze Feesten vast, 
om Zijn volk te ontmoeten. We zien dat het eerste Feest dat wordt 
genoemd de Sabbat is, voor verdere informatie hierover kun je de Sab-
batgids lezen. (Zie hiervoor de website; www.dearklangedijk.nl)  
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In déze gids, De Feesten van de Heer, wordt stil gestaan bij de andere 
feesten genoemd in Leviticus 23. Alle feesten die in Leviticus 23 wor-
den genoemd waren van oudsher oogstfeesten en zijn later door God 
gerelateerd aan de bevrijding van het volk van Israël, Zijn uitverkoren 
volk, én een groep vreemdelingen (heidenen) uit Egypte, en hun reis 
naar het beloofde land. 

Het verhaal start met het vieren van Pesach (Pasen) in het voorjaar, 
waardoor het verhaal start met de bevrijding van het volk uit Egypte. 

Het is het gezamenlijke verhaal, Jood en heiden vieren samen de 
grote overwinning van onze God. Wij zijn nu één familie door het 
offer van Jezus, beiden zijn gelijk in de familie!

Deze gids is bedoeld om als één familie, familie van God, te gebruiken. 
God draagt ons in Zijn Woord op om onze kinderen én de mensen 
om ons heen te leren over Gods liefde, Zijn Woord en Zijn wegen. Dat 
is ons doel als ouders maar ook naar ieder ander mens. Hoe meer we 
leren, hoe beter we het kunnen voorleven en des te beter we God in 
ons huis kunnen laten zien en daarna ook aan onze buren, het dorp, 
het land... 
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Voorjaarsfeesten
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Voorjaarsfeesten

In de Bijbelse tijd werd het ritme bepaald door de natuur en het land. 
Alles wat was gestorven tijdens het koude winterseizoen kwam weer 
tot leven in de lente, met zijn warme lentezon en vruchtbare regens. 
Zou het daarom zijn dat Gods kalender start in het voorjaar (in de 
maand nisan), het seizoen waarin men zaait voor de oogst in het na-
jaar? 

Onze (Griekse) kalender begint in januari, maar God start Zijn kalender 
in het voorjaar, in de maand nisan (in onze kalender valt dit elk jaar an-
ders, maar wel ergens in maart/april). Dit komt omdat de Hebreeuwse 
kalender bepaalt wordt door de maan, waardoor de Feesten van de 
Heer altijd vallen op dezelfde datum maar niet op dezelfde dag van de 
week. Zoals bij ons Pasen altijd op een zondag valt, maar een andere 
datum heeft elk jaar. 

Pesach (Pasen), Feest van de Ongezuurde Broden (Matsot), de dag 
van de Eerstelingen (Jom Bikoerim) en het Wekenfeest (Pinksteren/
Sjavoe’ot) zijn de vier Feesten van de Heer in het voorjaar. esach (nisan 
14- nisan 21) bestaat eigenlijk uit drie Feesten, die samen acht dagen 
duren; de Sederavond, het Feest van de Ongezuurde Broden en het 
Feest van de Eerstelingen.
Deze drie Bijbelse Feesten hebben een dubbele betekenis; ze verwij-
zen niet alleen naar Gods wonderbaarlijke verlossing van het Joodse 
volk uit de slavernij in Egypte, maar bevatten óók elementen die ver-
wijzen naar het offer dat Jezus bracht voor ons. 
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PESACH (Pascha/Pasen) 

Leviticus 23: 4-5: 
4. Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die 
u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. 5. In de eerste maand, op 
de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is 
het Pascha voor de HEERE. 

Beschrijving: 
Met Pesach wordt er door het volk van Israël stil gestaan bij de uittocht 
uit Egypte. Men denkt dan vooral aan Gods grote wonderen en daden, 
die Hij heeft gedaan voor hen tijdens de bevrijding uit de slavernij. 

Zij gedenken dat de deurposten werden bestreken met het bloed 
van een perfect en zondeloos lam, zodat de betreffende doodsengel 
de bestreken huizen voorbij zou gaan. Dat komt ook weer terug in de 
naam Pesach, wat in het Hebreeuws afstamt van Pascha, wat ‘’over-
slaan’’ betekent. De Aramese benaming van Pesach is Pascha, wat 
‘’lijden’’ betekent. Dat brengt ons bij het lijden van Jezus. Want Jezus 
heeft dit feest vervuld, Jezus stierf als ons offerlam op de eerste dag 
van het Pesachfeest. Hij is het zondeloos lam, Zijn bloed werd vergo-
ten voor onze zonden, zodat Gods toorn voorbijgaat aan ieder die ver-
trouwen stelt op Jezus en Zijn bloed bestrijkt op de deurposten van 
zijn of haar hart. Net zoals de doodsengel voorbijging aan de huizen 
waarbij de deurposten waren bestreken met het bloed van het Lam. 

Elk Feest van de Heer begint met het vieren van een bijzondere Sab-
batsmaaltijd, óók als het nog geen sabbat is (vrijdagavond). Zo begint 
Pesach met de zogenaamde Sederavond. Op deze avond wordt een 
bijzondere maaltijd gehouden, de Sedermaaltijd. (“Seder” betekent 
volgorde of orde). Deze maaltijd is dus een maaltijd in een vooraf be-
paalde volgorde. Jezus eet eeuwen later óók deze maaltijd met Zijn 
discipelen en sindsdien staat deze maaltijd bekend als ‘het laatste/
Heilig Avondmaal’. Het was Jezus Zelf die tijdens de viering van het 
Pesach het brood nam, het brak en zei: ‘’Dit is Mijn lichaam, dat voor 
u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis’’ (Lucas 22:19). Jezus 
benadrukte hiermee dat de Sedermaaltijd vanaf dat moment ook een 
herinnering moest zijn aan het offer dat Hij een dag later zou brengen.
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De praktijk

De apostel Paulus spreekt in 1 Kor. 5: 6-8 het volgende; 

6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg 
het hele deeg doorzuurt? 7. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat 
u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons 
Paaslam is voor ons geslacht: Christus. 8. Laten wij dus feestvieren, niet 
met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaar-
digheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 

De traditie is om voor dit feest al het gist in huis te verwijderen. Het 
hele huis wordt van boven tot onder helemaal schoongemaakt zodat 
er niets van gist wordt vergeten en achterblijft in huis. Hier komt ook 
de oude traditionele ‘’grote voorjaars- schoonmaak’’ vandaan, mis-
schien is dat nog niet zo’n gek idee?  
 
Ons lichaam wordt gezien als tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 
6: 19-20). Hierdoor mogen we beseffen dat wij goed voor ons lichaam 
moeten zorgen.  
Omdat God ons opdraagt om de zonde (gist) uit ons leven te verwijde-
ren, zouden wij ons (geestelijk) huis ook eens kritisch kunnen bekijken 
en extra goed kunnen opruimen? 
Mooi om te weten: bij het opruimen van je geestelijke huis, wil de Hei-
lige Geest helpen. Hij overtuigt van zonden!
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Kom je aan tafel? 

Doe tip:

De traditie is om bij de maaltijd op Sederavond, een nieuw, mooi of 
bijzonder servies te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het servies dat 
misschien aanwezig is voor feestdagen, maar het kan ook een door de 
kinderen mooi geknutseld servies zijn, feestelijke wegwerp- bordjes 
etc. (voor ideeën kijk bij de knutsel tips op de website: www.dearklan-
gedijk.nl) 

Bij het vieren van dit Feest is het uitnodigen van vrienden en familie 
een belangrijke traditie. Ook wij kunnen Pesach vieren door sámen 
met het (kerkelijk) gezin het Heilig Avondmaal (Sabbatsmaaltijd) te 
gedenken. We kunnen broeders/zusters uitnodigen aan tafel en het 
menu baseren op traditionele gebruiken. (Ongezuurd brood, bittere 
kruiden, wijn en lam). 

Er wordt veel gezongen tijdens deze avond en volgens een oude tra-
ditie mogen kinderen tijdens de maaltijd vragen stellen als: waarom 
eten wij anders dan anders en waarom mogen wij zo feestelijk en 
ontspannen aan tafel eten? Het gaat erom dat kinderen nieuwsgierig 
gemaakt worden naar de betekenis van dit Feest van de Heer. 

Een andere traditie is het verstoppen van een gebroken matze, door 
de ouders, en aan het eind van de maaltijd mogen de kinderen het 
gaan zoeken. De gebroken matse is hierbij het symbool voor het ge-
broken lichaam van Jezus. De kinderen geven de gevonden stukjes 
matse weer terug aan de ouders, als symbool dat ook Jezus is terug-
gekomen (uit de dood). 
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Lees tip: 

In het boekje ‘’Messiaanse Haggadah voor Pesach’’ (J. Jager) wordt, 
naast tips voor de maaltijd, ook de ceremonie bij dit Feest uitgebreid 
beschreven en uitgelegd. Welke elementen van dit Feest niet alleen 
verwijzen naar de uittocht uit Egypte, maar ook naar het offer van Je-
zus.  

Bijbel lees tip:  
Op de Sederavond wordt stilgestaan bij de vooravond van de uittocht. 
We kunnen uit de Bijbel het verhaal van de uittocht lezen. (Ex. 12-14) 
maar in Galaten 5 :1, Titus 2: 14 en ook in Johannes 8:36 staat beschre-
ven dat Jezus onze wérkelijke Bevrijder is. 

“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.”  
(Johannes 8:36). 
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HET FEEST VAN DE ONGEZUURDE BRODEN (Matsot) 

Leviticus 23: 6-8 
6. En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de onge-
zuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan onge-
zuurde broden eten. 7. Op de eerste dag moet u een heilige samen-
komst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 8. Zeven 
dagen lang moet u de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op de zeven-
de dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag 
u dan doen. 

Beschrijving: 
Dit zevendaagse Feest, dat begint de dag direct ná Pesach wordt ‘het 
Feest van de ongezuurde broden’ (Matsot) genoemd, wat een tijd van 
feesten en vasten inhoudt. Volgens Bijbelse instructie worden er deze 
week geen gistproducten gebruikt (Exodus 13:7-9 en Lucas 22:1,7). Elke 
maaltijd draait om de matze (ongezuurd brood). De Israëlieten had-
den voor het weggaan uit Egypte maar een korte tijd van voorberei-
ding. Daarom vertelde God hen brood te maken zonder gist, want er 
was geen tijd om het brood te laten rijzen. God stelde vast dat tijdens 
het Feest van de Ongezuurde Broden, het eten van dit brood (ter her-
innering aan de uittocht) een blijvend gebruik moet zijn. 

Gist staat in de Bijbel symbool voor de zonde. Hiermee moet worden 
afgerekend. (1 Korinthe 5:6-8) Het herinnert ons ook aan onze bevrij-
ding uit de slavernij (Egypte) van onze zonde hier op aarde! Jezus is 
onze Bevrijder, Hij is ons Levend brood. (Galaten 5:1 en Johannes 6:13) 
en Hij is zonder zonde, het wáre ongezuurde brood! (Hebreeën 4) 

Dus door het offer van Jezus is er afgerekend met de gist (zonde) in 
óns leven. Vandaar dat dit Feest gevierd kan worden, door een week 
geen gist te eten, als een soort bewustwording van de zonde in ons 
leven, die overwonnen is door het Lam. 

Jezus gebruikte het woord ‘ongezuurd brood’, om uit te leggen dat 
het symbool staat voor Zijn lichaam dat geslagen en doorboord werd. 
Wat een krachtig symbool van het offer dat Jezus voor ons gemaakt 
heeft! 
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De praktijk 
Zowel bij de Sedermaaltijd als in deze Feestweek van het Ongezuurde 
Brood, is het sámen zijn met (kerkelijke) familie erg belangrijk. Zo kun-
nen we in deze week ook weer mensen uitnodigen voor het eten en 
sámen bij het Feest van de Heer stil staan. 

Kom je aan tafel? 
Omdat het de gewoonte is om niets te eten wat bereid is met gist, 
kun je in deze week bijvoorbeeld lunchen met ongezuurd brood (in 
Israël is het verschillend beleggen, van de matse, zoals met ei of kaas, 
maar vooral chocopasta, een traditie). Natuurlijk kan er ook bij het 
avondeten een matze gegeten worden. 

Tip:  
Bespreek samen wat wij aan gist (zonde)weg kunnen (moeten) doen 
uit ons (geestelijk) leven? Maak het een tijd van geestelijke schoon-
maak?! 

Lees tip: 
Lees eens wat Paulus zegt, Hij roept ons op om ‘ongezuurd brood’ te8 
zijn. (1 Korinthe 5: 7-8) 
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DAG VAN DE EERSTELINGEN (Jom HaBikoeriem) 

Leviticus 23: 10-14 
10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land 
komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet 
u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. 11 Hij moet 
de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een 
welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de 
schoof bewegen.12 U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een 
lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEE-
RE bereiden,13 met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa 
meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een 
aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin.14 
U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze 
zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een 
eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. 

Beschrijving 
De eerste dag, ná de eerste Sabbat, tijdens het Feest van de Onge-
zuurde Broden, heet ‘het Feest van de Eerstelingen’ (Jom HaBikoe-
riem) en valt op nisan 16 (in onze kalender valt dit dus elk jaar op een 
andere dag in maart/april). God gaf aan dat dit feest een van de drie 
grote offerfeesten moest zijn. De eerste opbrengst van de gerst-oogst 
wordt aan God opgedragen. Het is een dag van dankzegging voor 
Gods voorziening, voor het vruchtbare land, de regen en de bloei van 
de gewassen. Daarnaast wordt er de zegen gevraagd voor het verdere 
oogstseizoen. 

Jezus wordt in de Bijbel vaker ‘’de Eerste’’ genoemd (1 Kor. 15:20). Jezus 
is de ‘’Eersteling uit de dood’’, Hij is opgestaan uit de dood óp de Dag 
van de Eerstelingen! Met Pasen staan wij erbij stil dat Jezus is gestor-
ven én weer is opgestaan, om met Zijn bloed ons voor altijd te bevrij-
den van de slavernij van de zonde. Wat een ongelooflijk bewijs van 
Gods Genade en Liefde, voor iedereen die het zien wil. Tegelijk met dit 
Feest, de dag van de Eerstelingen, begint de zogenaamde ‘’Omer-tel-
ling’’ (50 dagen tot het Wekenfeest/Pinksteren). 
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De praktijk 
Uit de Hebreeuwse kalender blijkt dat precíes op deze dag, Nisan 16, 
de opstanding van Jezus was, maar óók dat lang daarvoor de tocht 
door de Schelfzee was (Exodus 14 vanaf vers 15). En die tocht door de 
Schelfzee is sterk verbonden met de doop. Paulus noemt deze ver-
binding letterlijk in 1 Korinthe 10. Het volk van Israël ging door de zee, 
kwamen veilig en wel, levend aan de overkant en zo hadden hun oude 
identiteit van slaaf, afgelegd. Dit afleggen van de oude identiteit, zien 
we terug in Romeinen 6:4 waar staat dat wij, door de doop, met Chris-
tus zijn gestorven en in nieuwheid zijn op gestaan. Dit Feest is een 
mooi moment om stil te staan bij de doop. Terugdenkend aan onze 
doop, of juist nadenken of dit hét moment is om gedoopt te worden?! 

Volgens Leviticus 23 moet bij dit Feest de eerste schoof van de oogst 
van de gerst naar de priester worden gebracht, om daar geofferd te 
kunnen worden. De eerste opbrengst van de oogst is het béste. Krijgt 
God van ons het béste deel, het deel waar Hij recht op heeft? Mis-
schien kunnen wij onze ‘’eersteling’’ aan het huis van God geven? Mis-
schien is dit het moment om eens kritisch te kijken naar wat wij geven 
aan tijd, aandacht of geld aan (het huis van) God? 

Tip:  
Een idee kan zijn om bijv. een bijzondere gift aan de kerk of een goed 
doel te schenken. Deel deze speciale dag met dierbaren en sta samen 
stil bij het belang van geven. 

Kom je aan tafel? 
Dit feest draait om de eerste vruchten van de oogst. In Israël zijn dat 
gerst, druiven, vijgen (Bikoera betekent vijg), granaatappel, olijven en 
dadels. Deze ‘’eerste’’ vruchten kunnen wij een plaats geven in onze 
maaltijd. Of vertalen naar de seizoen groenten, zoals wij in de maand 
maart/april in Nederland kennen. 

Bijbel lees tip:  
Er zijn ook andere Bijbelteksten waarin Jezus de Eerste wordt ge-
noemd: Hebreeën 1:6 en Col.1:15. Mooi om in deze tijd te lezen is het 
verhaal van het lijden, sterven en opstanding van Jezus, in Lucas 23 en 
24. 
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Luister, Israël! 
De HEERE, onze God,  

de HEERE is één!
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WEKENFEEST (Pinksteren) (Sjavoe’ot) 

Leviticus 23: 15-22 
15.U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag 
dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle we-
ken zullen het zijn. 16.Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig 
dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbie-
den. 

Beschrijving 
Wekenfeest (Sjavoe’ot) valt précies op de 50ste dag ná Pesach; het is 
zeven Sabbatten (7 volle weken = 50 dagen) later en is bij ons bekend 
als Pinksteren. Het woord ‘Pinksteren’ komt van het Griekse woord 
Pentékonta, wat ’50’ betekent. Op deze dag wordt gevierd en stil ge-
staan bij het ontvangen van de Thora en de 10 geboden (‘’het woord’’) 
van God. 
      
De Bijbel vertelt ons dat Jezus na Zijn opstanding nog 40 dagen leef-
de op aarde. Vlak voor Zijn hemelvaart, vertelde Hij Zijn discipelen, te 
blijven wachten in Jeruzalem omdat Hij de Heilige Geest zou zenden. 
Tien dagen ná de hemelvaart van Jezus daalde inderdaad de Heilige 
Geest neer op de gelovigen, dus op exact dezelfde dag dat het We-
kenfeest begon! (Handelingen 2) Hiermee vervulde (bevestigde) God 
het aloude Wekenfeest met tekenen en wonderen, door precíes op 
deze dag van het Wekenfeest, de Heilige Geest uit te storten. Het was 
de dag dat het woord niet langer werd geschreven op de tafels van 
steen, maar in de harten van de mensen. 

Paulus noemt Jezus de Eersteling vanuit de dood en wij, als de vol-
gelingen van Jezus, de eerstelingen die de Geest hebben. (Romeinen 
8:23) De zegen van Jezus telt ook voor ons! Wij zijn, als lichaam van 
Jezus, gezalfd en wij mogen Zijn boodschap uitdragen als ambassa-
deurs van Zijn Koninkrijk. Jezus bad in Johannes 7 dat we zouden zijn 
als één lichaam, net zoals Hij en God de Vader één zijn. 
Bij het geven van de tien geboden zegt God: ’’Sh’ma Yisrael, Adonai 
Eloheinu, Adonai Echad’’, oftewel ‘’ Luister, Israël! De HEERE, onze God, 
de HEERE is één! ‘’. (Deuteronomium 6:4) Vanuit het Hebreeuws bete-
kent het woord ‘luisteren’ in Deuteronomium 6 méér dan alleen maar 
‘hóren’. Het betekent ook dóen! Wij worden opgeroepen om als één 
lichaam de tien geboden niet alleen aan te horen maar ook te doen, 
als ware ambassadeurs van Gods Koninkrijk. 
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De praktijk 
Traditiegetrouw worden de huizen (en synagogen) versierd met bloe-
men, fruit en groenten, om het karakter van de oogst te benadrukken. 
Ook wij kunnen ons huis en/of kamer versieren met (zelfgemaakte of 
zelf geplukte) bloemen. 

Kom je aan tafel? 
Het is de traditie om met dit feest zuivelproducten te eten, zoals melk, 
kaas en koek. (Letterlijk: kaas-pannenkoek). Dit verwijst naar de belofte 
van God om het land van ‘melk en honing’ aan de Israëlieten te geven. 
(Exodus 3:8, Numeri 14:8, Deuteronomium 31:20 en Ezechiël 20:15)

De producten van de oogst kunnen wij een bewuste plaats geven in 
deze maaltijd. Of vertalen naar de seizoen groenten zoals wij in de 
maand mei Nederland kennen: 

Bijbel lees tip: 
Tijdens het Wekenfeest/Pinksteren wordt het boek Ruth vaak gelezen, 
omdat het verhaal over Ruth zich afspeelde in de zomeroogst en vol 
profetische symbolen staat. 
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Notities en aantekeningen:
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De najaarsfeesten
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DE NAJAARSFEESTEN 

Waar de voorjaarsfeesten al vervuld zijn door Jezus, zien de drie feesten in het najaar uit 
naar een tijd die nog moet komen; de Wederkomst van de Messias! De feesten zijn het 
Bazuinenfeest (Jom Teroe’a) ook wel bekend als Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), Grote 
Verzoendag (Jom Kipoer) en het Loofhuttenfeest (Soekot). (Zie bijlage) 

Alle drie de Feesten vallen in de zevende maand, tisjri (bij ons september/oktober), van 
de Hebreeuwse kalender. Deze zevende maand is eigenlijk wat de zevende dag, de Sab-
bat, is van de week. Een dag, hier dus een maand, apart gezet om God te zoeken en te 
ontmoeten. 

Waar we de voorjaarsfeesten voor het overgrote deel herkennen in onze christelijke 
kalender, denk aan Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren, zien we van deze Feesten in het 
najaar op onze kalender niets meer terug. Een gemis, want juist deze Feesten geven ons 
een beeld van de toekomst, het koninkrijk van God op aarde! 
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HET BAZUINENFEEST (Jom Teroe’a) 

Leviticus 23; 23-25 
De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de ze-
vende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag 
houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een 
heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet 
de HEERE een vuuroffer aanbieden. 

Beschrijving
Het eerste Feest in het najaar is het Bazuinenfeest. Dit wordt gevierd 
op de eerste twee dagen van de maand tisjri, de zevende maand van 
het religieuze jaar. Maar omdat er een verschil is tussen het religieuze 
en burgerlijke jaar wordt op deze datum ook het Hebreeuwse Nieuw-
jaar gevierd, Rosj Hasjana. Het Bazuinenfeest luidt de meest heilige 
dagen van de Hebreeuwse kalender in, de zogenaamde “tien ontzag-
wekkende dagen”. Deze dagen staan in het teken van persoonlijke 
reflectie op de relatie met God en met anderen mensen. In het Joden-
dom nemen de mensen deze dagen erg serieus omdat ze het voor 
het aanstaande Feest, Grote Verzoendag, in orde willen maken met 
God. En daarvoor moet je het ook in orde maken met je medemens. 
(Mattheüs 6:14-15) 

Op elke dag van het twee dagen durende Bazuinenfeest, is het blazen 
van de sjofar (ramshoorn) het hoogtepunt. Er worden vier verschillen-
de tonen geblazen op de sjofar, elk met zijn eigen geestelijke beteke-
nis. In de maand voorafgaand aan deze feestmaand wordt ook al elke 
morgen op de sjofar geblazen om mensen voor te bereiden op tijd van 
reflectie die komen gaat. Het geluid van de sjofar is een wake-up call. 

De eerste keer dat er in de Bijbel wordt gesproken van een ramshoorn 
is wanneer God voorziet in een vervangend offer voor Abraham als hij 
gehoorzaam is aan God en zijn zoon Isaac wil offeren. In plaats van zijn 
zoon zorgt God voor een ram die met zijn hoorn(s) vastzit in de strui-
ken. Net zoals hij een plaatsvervangend offer aan ons heeft gegeven 
door Jezus. (Hebreeën 11; 17-19) Vanaf dit moment zien we op verschil-
lende plaatsten in de Bijbel de verwijzing naar de sjofar, de ramshoorn.
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Denk bijvoorbeeld aan de val van Jericho (Jozua 6) en het verhaal van 
Gideon (Richteren 7), beide verhalen koppelen de sjofar aan de strijd. 
Jezus overwon zonde en dood door zijn plaatsvervangend offer dus 
wanneer de sjofar klinkt mogen wij er ook aan herinnerd worden dat 
wij zijn geroepen voor de strijd in de hemelse gewesten. (Efeze 6; 11-
13) Maar ook aan het feit dat Jezus voor ons de strijd geleverd heeft en 
heeft overwonnen. 

Het bazuinenfeest is het Feest dat volgens de traditie ook wordt ge-
linkt aan de Dag van de Bruiloft en de kroning van de Koning. Een 
vooruitblik op de toekomst! Want op een dag zal onze Bruidegom Zijn 
Bruid komen halen en zal Hij worden gekroond als onze koning. Tot 
die tijd zien we uit en bereiden we ons voor, want de Koning komt! 

De praktijk 
Omdat het Bazuinenfeest ook wel gevierd wordt als Joods Nieuwjaar, 
kan het feest worden gezien als een speciaal en geestelijk vernieu-
wend nieuwjaarsfeest. 

Kom je aan tafel? 
Organiseer een speciale maaltijd met het gezin/familie. De kinderen 
kunnen erbij worden betrokken door hen te vragen om te helpen de 
tafel te versieren. (Voor ideeën kijk bij de knutsel tips op de website). 
Ook bij deze maaltijd kun je het avondmaal toevoegen. Hiervoor kan 
altijd de sabbatgids geraadpleegd worden voor meer informatie. 

Appels met honing en de pitjes van een granaatappel zijn een tradi-
tionele lekkernij en deze staan symbool voor een zoet (voorspoedig) 
nieuwjaar. Wanneer je de appel in de honing doopt zou de volgende 
zegen uitgesproken kunnen worden. 

“Heer wij willen een zegen uitspreken over het aankomende jaar, 
dat het een zoet jaar zal zijn “. 
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Tip  
Doop het avondmaalbrood (challa brood) eens in de honing! Erg lek-
ker zoet! En omdat het jaar rond is bak het brood eens in een cirkel in 
plaats van langwerpig. 

Bijbel lees tip 
Volgens de traditie wordt in deze periode Psalm 27 gelezen. Maar er 
kan ook gedacht worden aan het verhaal van Jericho of Gideon, waar 
de ramshoorn een belangrijke rol speelt. 

Vergeving 
Alles in orde maken is erg belangrijk in deze periode. Praat daarom 
met elkaar over hoe belangrijk het is om het goed te maken met ie-
dereen, ook de mensen die verder van je af staan. Het is nu de tijd om 
sorry te zeggen voor nare woorden die zijn gezegd en vervelende din-
gen die zijn gedaan. Het kan iemand pijn en verdriet hebben gedaan, 
maak het in orde. En dit geldt voor zowel de ouders (volwassenen) als 
de kinderen! 

Werp de steen 
Volgens de traditie gaan mensen er in deze periode op uit met steen-
tjes en broodkruimels om deze in een stroom, meer of vijver te gooien. 
Dit laat zien hoe God onze zonden in het diepst van de zee werpt. (Mi-
cha 7:19) Dit is een hele mooie manier om zichtbaar te maken dat God 
al onze zonden wegneemt, en met al onze slootjes hier in de omge-
ving is er water genoeg! 

Blaas de sjofar 
Als het geluid van de sjofar is bedoeld als een wake-up call voor ons, is 
het misschien goed om eens naar dit geluid te luisteren of het zelf te 
produceren. Als het geluid klinkt is het misschien goed om eens stil te 
staan bij onze persoonlijke relatie met God. Want het is aan ieder van 
ons persoonlijk om ons te bekeren en steeds dichterbij God te komen. 
En reken maar dat het geluid je helemaal wakker schudt! 

Heb je geen sjofar? Geen probleem. Maak er zelf een. Kijk voor ideeën 
op de website. Hier staan ook verwijzingen naar filmpjes waar je kan 
luisteren naar het geluid van de sjofar. 
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GROTE VERZOENDAG (Jom Kipoer) 

Leviticus 23; 26-28 
De HEERE sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag van deze zevende 
maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. 
U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aan-
bieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de 
Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoe-
ning voor u te doen. 

Beschrijving;
Op de tiende van de maand tisjri is het Grote Verzoendag, Jom Ki-
poer. Deze dag staat in het teken van vasten en gebed en het belijden 
van zonden. Grote Verzoendag is de laatste dag van de al eerder ge-
noemde ‘’tien ontzagwekkende dagen’’. Deze dag wordt gezien als de 
meest ernstige van het jaar en meer dan elke dag van het jaar is het 
de tijd om de Heer te zoeken. 

In Bijbelse tijden was deze dag de enige dag in het jaar dat de hoge-
priester het heilige der heilige in de tempel kon betreden. Op deze 
dag kwam de priester in de aanwezigheid van God en door een aan-
tal specifieke rituelen en bloedoffers te doen deed hij verzoening voor 
hemzelf, zijn familie en het hele volk. Voor de verzoening op deze dag 
waren ook twee geiten nodig. 

De eerste geit was voor de Heer en deze diende ook als een offer voor 
Hem. De tweede geit, ook wel bekend als de zondebok, was voor Aza-
zel en stond symbool voor de zonde van Gods volk.  
Over de naam Azazel zijn verschillende theorieën, overeenkomst is in 
ieder geval dat de bok onze zonden wegdraagt. De priester legde zijn 
zonden en die van het volk op de geit door er zijn handen op te leg-
gen en alle mogelijke zonden op te noemen. Daarna dreven ze deze 
zondebok ver weg de woestijn in om de zonden van de mensen mee 
te nemen. (In Leviticus 16 is uitgebreid te lezen hoe dit in zijn werk 
ging) 
Nu is dit ritueel van Grote Verzoendag niet langer nodig omdat Jezus 
de plaats van dit ritueel heeft ingenomen. Door het offer van Jezus en 
Zijn bloed, hebben wij eeuwige verlossing ontvangen voor onze zon-
den. 
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Daarbij heeft deze verlossing door Jezus het voor ons mogelijk ge-
maakt om in de aanwezigheid van God te komen, het heilige der 
heilige, en daar onze eigen ontmoetingen met God te hebben. We 
hebben daar geen aardse priester meer bij nodig, Jezus is onze Hoge-
priester. Net zoals de geiten de dood, het offer en de verwijdering van 
de zonde symboliseren, zo zijn de dood en opstanding van Jezus de 
vervulling van deze dingen. Door het originele proces van verzoening 
op deze dag te herinneren en te begrijpen dat Jezus dit heeft vervuld 
met Zijn offer kunnen we de Liefde die God voor ons heeft veel beter 
begrijpen en ervaren. 

Grote Verzoendag en de tien voorafgaande dagen staan in het teken 
van berouw en inkeer, gebed (en vasten) en liefdadigheid. Opvallend is 
dat Jezus in de Bergrede (Mattheüs 5 en 6) veel van deze aspecten be-
handeld. In Mattheus 5 vers 24 zegt hij namelijk: “...verzoen u eerst met 
uw broeder en kom dan terug en offer uw gave”. In het stuk daarna tot 
aan hoofdstuk 6 is Hij ook heel duidelijk over het wegdoen van zonde 
uit je leven. “Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te 
gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt”, zegt 
hij in vers 29 van hoofdstuk 5. Over het geven van liefdegaven spreekt 
Hij ook. Hij zegt daarover in Mattheus 6 vers 2, “wanneer u dan een lief-
degave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen”...duidelijke instructies 
over hoe we onze liefdegave (liefdadigheid) moeten brengen aan de 
Heer. Gebed en vasten krijgen soortgelijke instructies. Hier wordt ook 
het Onze Vader aan ons gegeven met een extra toevoeging, dat pas 
wanneer wij iemand anders zijn schulden vergeven, Onze Vader in de 
hemel ook onze schulden zal vergeven. (Mattheus 6: 14-15) 

De praktijk
Traditioneel wordt er op Grote Verzoendag gevast en wordt er geen 
werk verricht. Dit laatste is een Bijbels gebod, er mag geen enkel 
dienstwerk worden verricht. Vasten is een traditie die later is ontstaan. 
Dus vasten mag, maar het moet niet! Omdat op onze kalender Grote 
Verzoendag niet altijd op een vrije dag valt, is helemaal niet werken 
misschien niet haalbaar maar laat deze dag in het teken staan van 
Hem, en dat kan overal waar je komt! 
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Kom je aan tafel? 
Bereid een speciale maaltijd voor om het eventuele vasten te eindigen 
en net zoals bij de sabbat kan het avondmaal worden toegevoegd. 
Wanneer de zegen over het brood en de wijn wordt uitgesproken kan 
er speciaal bij worden stil gestaan dat het bloed van Jezus ons verzoe-
ning gebracht heeft. Wij mogen leven in de wetenschap dat wij voor 
altijd met Hem verzoend zijn! Tijdens de maaltijd kan er gepraat wor-
den over deze dag en wat het voor ons betekent. Het is een bijzondere 
gelegenheid om extra dankbaar te zijn voor het offer van Jezus. 

Een andere traditie is om een gebed en zegen uit te spreken over ie-
der lid van de familie (of gast), als een zegebede voor het nieuwe jaar. 
Misschien is dit al een gewoonte tijdens de sabbatsmaaltijd en anders 
is dit misschien een goed moment om het eens te proberen! 

Er worden volgens de traditie vele gebeden en zegeningen uitgespro-
ken op deze dag. De gebeden op deze dag staan in het teken van be-
rouw tonen, specifiek wordt er gebeden om vergeving van zonden en 
het uitwissen van overtredingen en misstappen. Belijd aan elkaar en 
aan God je zonden en toon berouw! Dit betekent een andere weg in-
slaan. Keer je om! 

Een van de zegeningen die op deze dag wordt uitgesproken door de 
priesters is het stuk in Numeri 6 vers 24 tot en met 26. Een mooie ze-
gen om over elkaar uit te spreken; 

De HEERE zegene u en behoede u!  
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!  

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! 
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Door Jezus Zijn offer is het ritueel van Grote 
Verzoendag niet langer nodig. Een dankzeg-
ging is op zijn plaats! Dit kan in eigen woor-
den maar hieronder ook een voorbeeld op 
basis van enkele aspecten van deze dag. 

Dank u wel dat u de rituelen van Grote Ver-
zoendag heeft vervuld door het Bloed van 
Uw Zoon Jezus. 

Jezus, U bent onze Hogepriester die Zijn ei-
gen bloed in de Hemelse tempel heeft aan-
gebracht als verzoening voor ons. U bent het 
geslachte Lam maar ook onze Zondebok die 
onze zonden wegbracht heeft. 

Vader Dank u dat wij mogen weten dat wij 
door het offer van u Zoon zijn opgenomen in 
het Boek des Levens. Dank u dat wij één mo-
gen zijn met U, dank U Eeuwige God, Gepre-
zen zij de Naam van U Koninklijke Majesteit 
tot in alle eeuwigheid! 

Bijbel lees tip:
Vanuit de traditie worden op deze dag de 
volgende Bijbelgedeelten gelezen: Leviticus 
16:2-34; 23:26-32, Numeri 29:7-11 en Jesaja 
57:14-58:14. In Leviticus 16 wordt het gehele 
ritueel op Grote Verzoendag beschreven. Dit 
kan interessant zijn om te lezen, maar de He-
breeën brief, vooral hoofdstuk zeven tot en 
met tien, laat zien dat Jezus dit heeft vervult! 
Lees deze hoofdstukken eens met het oog 
op de rituelen van Grote Verzoendag. 
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LOOFHUTTENFEEST (Soekot)
 
Leviticus 23; 33-43
33 De HEERE sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: 
Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen 
lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. 35 Op de eerste dag is er een 
heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 36 Zeven 
dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste 
dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuur-
offer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen 
enkel dienstwerk doen. 

Beschrijving
Het laatste Feest in de rij is het Loofhuttenfeest. Het is het zevende 
Feest in de zevende maand (tisjri) en het duurt zeven dagen. (septem-
ber/oktober) Loofhuttenfeest is in de rij Feesten wat de sabbat is in de 
week. Het is HET feest van vreugde na de ernst van Grote Verzoendag. 
Het feest herinnert de mensen eraan dat God voorzag in al de noden, 
zoals voedsel, kleding en bescherming, van het volk tijdens de periode 
dat de Israëlieten veertig jaar in de woestijn woonde. 

Tijdens de vijf dagen die tussen Grote Verzoendag en het Loofhutten-
feest zit, bouwt men een loofhut of soeka. In deze hut wordt er ge-
geten, gezongen, aanbeden en soms wordt er zelfs in geslapen. Een 
loofhut moet de mensen eraan herinneren dat ze in de woestijn ook in 
tenten (hutten) leefde. Het zet de mensen ook stil bij de tijd van mate-
rialisme waarin we nu leven. In plaats van verstrikt raken in een verlan-
gen naar steeds meer, herinnert God ons eraan dat de aarde niet ons 
werkelijke thuis is en dat we niet afgeleid moeten raken door de din-
gen van de wereld. 

Net zoals de Israëlieten die op reis waren naar het beloofde land, zijn 
wij op een reis naar het eeuwige beloofde land. En tijdens deze reis 
zouden we voor onze veiligheid alleen naar onze God moeten opzien! 
De achtste dag, Shemini Atzeret (het Slotfeest), is een herinnering aan 
de vreugde die de Israëlieten ervaarden toen zij het beloofde land bin-
nengingen vanuit de woestijn. 

Voor joden is het ervaren van de gemakken van het terugkeren naar 
je huis, nadat je een week in een hut hebt geleefd een bijzondere ma-
nier om een goddelijk perspectief te krijgen en een dankbaar hart. 
Maar deze achtste dag is ook een verwijzing naar de dag dat het Ko-
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ninkrijk van God openbaar zal worden. Dan zullen ook wij het beloofde 
land binnengaan. 

Water en licht zijn belangrijke aspecten van dit feest. In de Bijbel-
se tijd, goot de hogepriester water uit op de dorsvloer van David en 
bad dan voor de winterregens die het droge en dorstige land zouden 
bevochtigen. Vandaag weten we dat Jezus ons Levend water is. Zijn 
Levend water verfrist en reinigt ons. Daarnaast heeft ook Licht een 
speciale betekenis tijdens dit Feest. In vroegere tijden werden grote 
kandelaren gemaakt die steeds met olie werden bijgevuld, ze waren 
zo groot dat mensen een ladder nodig hadden om ze bij te vullen. Het 
licht was zo helder dat het de gehele stad kon verlichten. Sommige 
geleerden gaan ervan uit dat Jezus naar deze lichten refereerde toen 
hij zei; ‘Ik ben het licht van de wereld’, in Johannes 8 vers 12. Het helpt 
ons er opnieuw aan te herinneren dat de wereld niet ons thuis is. Dat 
we zijn geroepen om het licht van de Heer naar de donkere wereld te 
brengen. 

Een andere belangrijke reden om dit Feest te vieren is dat de Koning 
zijn volk wil ontmoeten. Het volk werd opgedragen drie dingen te 
doen nadat alle oogst was binnengehaald in de schuren. Ten eerste 
werd opgeroepen om de eerste en de zevende dag een rustdag (sab-
bat) te houden en dan contact te hebben met de Koning. Als tweede 
moesten ze een simpele hut (soeka) maken en daarin leven met de 
gehele familie gedurende alle zeven dagen van het feest (en als het 
klimaat en het weer het toe staat, ook slapen). Als laatste brachten de 
mensen een offer, samen met dankzegging, naar de Heer omdat Hij 
altijd overvloedig zegent en voorziet. Weer als een herinnering aan 
de tijd dat de Heer de Israëlieten vanuit Egypte leidde door de woes-
tijn. Hij bewaarde ze niet alleen, Hij beschermde ze overdag tegen de 
brandende zon met de schaduw van zijn vleugels door de wolkkolom 
en ‘s nachts verwarmde Hij hen met zijn vuurkolom. Tijdens de veertig 
lange jaren sleten hun schoenen niet en hun kleding versleet ook niet. 
Hij gaf hun manna uit de hemel, brood waar ze niet voor hoefde te 
werken. En wanneer ze dorst hadden, stroomde er, op Zijn bevel, wa-
ter uit de rots, zoveel dat iedereen meer dan genoeg had. 
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Zolang wij als vreemdelingen hier op aarde zijn om Zijn licht te bren-
gen, mogen wij verzekerd zijn van dezelfde voorziening die het volk 
van Israël mocht ontvangen. Want dat is waar dit Feest om draait, dat 
wij mogen weten dat zolang wij nog onderweg zijn naar het Konink-
rijk van God, wij onder de bescherming (soeka) van God zijn, en wan-
neer dan het Koninkrijk van God werkelijkheid wordt dan zullen we 
samen met alle volken het Loofhuttenfeest vieren. 
(Zacharia 14:16) 

De praktijk 
Of het nu een klein model is, een tekening, een legomodel of dat je 
helemaal uit je dak gaat en een levensgroot geval bouwt, het maken 
van een loofhut is een geweldige familieaangelegenheid. Misschien 
heb je wel een tent liggen die je kunt gebruiken, of ben je een expert 
in forten bouwen of bouw je liever een tafeltent. Vanuit de traditie is 
het de bedoeling je afhankelijkheid van God te demonstreren, door 
het in de openlucht te maken en het dak te bedekken met alleen na-
tuurlijke materialen zoals takken. Maar in ons natte klimaat is dit niet 
altijd de beste optie! Maar met wat creativiteit is daar vast een oplos-
sing voor te bedenken. Probeer in ieder geval een keer een maaltijd te 
nuttigen in de loofhut, maar een nacht erin doorbrengen zal helemaal 
een leuke en onvergetelijke gebeurtenis zijn. 

Extra tip
De gemaakte loofhutten worden volgens de traditie rijkelijk versierd 
met vruchten (tegenwoordig van kunststof nepvarianten), tekeningen, 
slingers en lichtjes. Veel van de versiering lijkt op onze kerstversiering. 
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Kom je aan tafel? 
Bereid samen een speciale maaltijd voor het gezin/familie/vrienden 
en voeg weer het avondmaal toe. Tijdens de maaltijd kan de betekenis 
van het Loofhuttenfeest met elkaar besproken worden. Het is een bij-
zonder mooie kans om onze dankbaarheid te tonen aan onze God en 
Vader en voor het offer van Jezus. 

Lees de Bijbel 
Later in de geschiedenis is er nog een negende dag toegevoegd aan 
dit feest. Op deze negende en laatste dag, Simchat Torah, viert men 
de vreugde der wet door met de Torah te zingen en dansen. Deze dag 
wordt niet in de Bijbel vermeld maar is toch een bijzondere toevoe-
ging. Gelovigen vandaag vieren namelijk niet alleen de wet van God 
maar ook het vleesgeworden Woord, Jezus. Tijdens het Loofhutten-
feest wordt ook het lezen van de Torah in de synagoge afgerond. Tij-
dens het voorgaande jaar is deze in zijn geheel doorgelezen. Dit lezen 
uit de Torah gebeurt vanuit boekrollen. 

Maak een Bijbel-leesplan voor het aankomende jaar, voor eigen ge-
bruik, het gezin of speciaal voor de kinderen. Deze kan geheel zelf 
worden bedacht maar er zijn natuurlijk ook verschillende mogelijkhe-
den kant en klaar te vinden. Kijk voor tips en ideeën op de site. 

Een bijzonder offer 
Tijdens het Loofhuttenfeest is het de gewoonte om offers te brengen 
om God onze dankbaarheid te tonen. Dit kan natuurlijk door een do-
natie te doen aan de eigen gemeente/ goed doel. Er zijn ook vele an-
dere manieren te bedenken om God een offer te brengen. Dit hoeft 
niet alleen in onze financiën. Denk ook aan je tijd, talenten en dien-
sten. 
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NAWOORD 
Het is alleen al een feest om te mogen ontdekken wat de Feesten van 
de Heer ons persoonlijk kunnen leren. Maar ook het beter kénnen van 
ons gezamenlijk verleden, van jood en christen, helpt ons God beter te 
leren kennen! De Feesten van de Heer leren begrijpen en samen vie-
ren geeft ons inzicht in God ’s reddingsplan en versterkt ons vertrou-
wen in de toekomst. 

God heeft Zijn Feesten zelf ingesteld en Jezus vierde ook de Feesten 
van Zijn Vader, maar misschien rijst dan toch nog de vraag: Moeten we 
nu alle joodse rituelen kopiëren? Nee! Want veel van de rituelen zijn 
nooit door God ingesteld maar ontstaan in de loop der jaren. Natuur-
lijk heeft iedereen een vrije keuze gekregen, of we de Feesten van de 
Heer willen vieren. Maar voor wie er, samen met God, voor kiest om 
deze Feesten van de Heer te vieren, vier ze dan in alle oprechtheid en 
waarheid. Met het oog op Jezus. 
      
Openbaring 1: 8
‘...Die is en Die was en Die komt, de Almachtige’. 

In de praktijk blijkt het vieren van de Feesten een geestelijke verrijking 
te zijn, die je dichterbij God laat komen en het laat ons met een nog 
gróter verlangen uitkijken naar de Toekomst met God! De Feesten kij-
ken terug naar wat God heeft gedaan (voor Zijn volk), wat Hij nu doet 
in ons leven en wat Hij nog gaat doen in de toekomst. Het is vooral be-
langrijk dat er gezocht wordt naar wat belangrijk is en hoe de Bijbelse 
instructies kunnen worden toegepast in het (gezins-)leven. 
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Tot slot nog wat gedachten als afsluiting: 

Als je christen bent en je ziet Jezus als de Heer van je leven en je bent 
wedergeboren in het Koninkrijk van God, dan wil je, als Zijn Kind, 
steeds meer op Hem gaan lijken! 

Jezus was een Jood en heeft zelf ook Feesten gevierd; zo staat er in 
Lucas 2: 41-42 beschreven dat Jezus als 12-jarige met Zijn ouders naar 
het Pesachfeest ging en in Mattheüs 26 is vanaf vers 17 te lezen hoe de 
discipelen bij Jezus kwamen op de eerste dag van het Feest van On-
gezuurde broden, om de voorbereidingen van het Pesachmaal te be-
spreken. In de Bijbel wordt ook beschreven dat Jezus aanwezig was op 
het Loofhuttenfeest. (Johannes 7) 

Jezus is onze na te volgen Weg. Hij zei in Johannes 18:31: ‘’als je Mijn 
Woord gehoorzaamt, dan ben je een ware volgeling.’’ Hij zegt ook, in 
Johannes 5:19, dat Hij alleen deed wat Hij Zijn Vader zag doen. Dan is 
het logisch dat Jezus de Feesten van God vierde omdat Hij zag dat 
Zijn Vader deze Feesten vierde. Zijn Vader had ze zelf ingesteld en 
noemde het Zijn feesten! 
Paulus vierde de Feesten (Handelingen 20:6, Handelingen 20:16) en 
instrueerde de gelovigen in Korinthe om de Feesten voortdurend te 
gedenken vanuit hun Nieuwtestamentische betekenis. (1 Korinthe 5:7-
8, Kolossenzen 2: 16).
Het vieren van de Feesten is een hulpmiddel om ons als gelovigen, te 
wijzen op Gods Reddingsplan. 

Jezus IS de reden voor de Feesten. 

Jezus ís het lam van Pesach. Zijn bloed is de vervulling van bevrijding 
en vergeving, Zijn bloed is nu op de deurposten van onze harten. Hij 
is de Eersteling; de Eerste die uit de dood is opgestaan. God gaf de 
wet en Jezus gaf de Heilige Geest op Pinksteren (Sjavoe’ot). Bij de We-
derkomst van Jezus zullen de sjofar-klanken uit de hemel klinken, op 
hét Bazuinenfeest (Jom Teroe’a/Rosj Hasjana). Op het feest van Grote 
Verzoendag (Jom Kipoer) zal Israël juichen als Jezus uit de hemelse 
tempel zal komen en de verzoening door Zijn bloed volledig zal zijn. 
Dan zal Hij, met Loofhuttenfeest (Soekot) de zielen van alle volken als 
‘oogst’ verzamelen. En dan zal er ware FEESTVREUGDE zijn...... 
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Feest Datum

Sederavond 27 maart 2021

Pesach, ongezuurde broden 28 maart t/m zondag 4 april 2021

Dag der eerstelingen 29 maart 2021

Wekenfeest 17-18 mei 2021

Bazuinenfeest 7 september 2021

Grote verzoendag 16 september 2021

Loofhuttenfeest, Soekot 21 t/m 7 september 2021
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