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VOORWOORD
Is dit voor jou ook zo herkenbaar?
Markeerstift gebruiken, Post-its op je
bureau of koelkast, de vele afspraken
in je agenda, boodschappenlijstjes...
Allemaal reminders om maar niet die
o zo belangrijke dingen van het leven
te vergeten.
Gelukkig weet God dat wij als mensen
reminders nodig hebben. Door de hele
Bijbel heen kun je herinneringen vinden
die gaan over het volgen van God en Zijn
wegen. Reminders over hoeveel Hij van
ons houdt en hoe wij die liefde kunnen
demonstreren aan anderen. Veel van deze
herinneringen zijn terug te vinden in de
vorm van Bijbelse feesten. Paulus schrijft
over deze feesten naar de gemeenten
buiten Israël. En Lucas verwijst ernaar
in het boek Handelingen. Op meerdere
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plaatsen in de evangeliën wordt
beschreven dat ook Jezus de feesten
van de Heer vierde. Deze feesten maken
op een geweldige manier zichtbaar wat
God heeft gedaan voor Zijn volk en
geven ons zicht op Zijn reddingsplan,
door Jezus Christus. Het geeft ons een
dieper en groter begrip van verhalen in
de Bijbel en de opdrachten die hierin
liggen voor ons. De feesten fungeren
als een seizoensgebonden systeem en
een geestelijke kalender om de Heer te
gedenken en te eren.
In Leviticus 23: 1-2 staat: “De HEERE sprak
tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en
zeg tegen hen: De feestdagen van de
HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige
samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen.”
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(HSV) Vervolgens worden er in dit
hoofdstuk in Leviticus zeven feesten van
de Heer beschreven. 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 Sabbatgids
lezen. (Zie hiervoor de website: https://
www.celebrationchurch.nl/the-table/)

“En dit is Gods plan: zowel heidenen als
joden die in het goede nieuws geloven,
delen in gelijke mate in de rijkdom die
Gods kinderen hebben geërfd. Beiden
maken deel uit van hetzelfde lichaam,
en beiden genieten de belofte van
zegeningen omdat ze van Christus Jezus
zijn.” (Efeze 3:6 New Living Translation,
eigen vertaling)

In dit eerste deel van de gids De
feesten van de Heer staan we stil bij de
voorjaarsfeesten zoals die in Leviticus 23
staan. Het eerste feest is Pesach (Pasen),
waar God ervoor koos om te starten met
de bevrijding van het volk uit Egypte.

Deze gids is bedoeld om als familie
rond de tafel bij elkaar te komen en Zijn
Hemelse Koninkrijk te demonstreren op
aarde. God heeft voor ons als ouders
onze kinderen bij ons geplaatst om hen
over Gods liefde, woord en wegen te
onderwijzen. Dit is onze primaire missie.
Hoe meer wij leren, hoe beter we kunnen
onderwijzen, en hoe effectiever we God
kunnen vertegenwoordigen in onze
huizen, naar onze buren, gemeente en
ons land.

Dit is ons verhaal: Jood en heiden vieren
samen de grote overwinning van onze
God. Wij zijn nu één familie door het
offer van Jezus, en beiden delen in gelijke
mate in die grote erfenis.
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FEEST

2021

2022

Sederavond

27 maart

15 april

Pesach

28 maart — 4 april

16 — 23 april

Dag van de Eerstelingen

29 maart

17 april

Wekenfeest

17 — 18 mei

5 — 6 juni

In de Bijbelse tijd werd het ritme van het
leven bepaald door de natuur en het land.
Alles dat was gestorven tijdens het koude
winterseizoen, kwam weer tot leven in
de lente, met haar warme lentezon en de
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 najaar?
Als je kijkt naar het Bijbels verhaal, zul
je zien dat dit het moment was waarop
God ervoor koos om zijn volk Israël te
verlossen. Maar wordt er wellicht ook
al verwezen naar een nieuwe grote
verlossing van de hele mensheid? Zoals
je zult zien, koos de Heer er ook voor om
zijn vieringen te gebruiken om te laten
zien wanneer Jezus zou verklaren dat Hij
en de Vader één zijn (Johannes 10:30).
Onze (Griekse) kalender begint in
januari, maar God start Zijn kalender in
het voorjaar, in de maand Nisan. Onze
kalender zou je statisch kunnen noemen:
ieder jaar hetzelfde, de kalender van de

Joden is echter een flexibele. Dit komt
omdat de Hebreeuwse kalender bepaald
wordt door de stand van de maan,
waardoor de feesten van de Heer altijd
vallen op dezelfde datum maar niet op
dezelfde dag van de week. Zoals bij ons
Kerst altijd op een andere dag valt, maar
elk jaar dezelfde datum heeft.
Pesach (Pasen), feest van de ongezuurde
broden (Matzot), de dag van de
eerstelingen (Yom HaBikkurim) en
het wekenfeest (Pinksteren/ Shavuot)
zijn de vier feesten van de Heer in het
voorjaar. Pesach 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 verwijzen
niet alleen naar Gods wonderbaarlijke
verlossing van het volk van Israël uit de
slavernij in Egypte, maar bevatten óók
elementen die verwijzen naar het offer
dat Jezus bracht voor ons.
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PESACH
“Dit zijn de feestdagen van de HEERE,
de heilige samenkomsten, die u op hun
vastgestelde tijd moet uitroepen. In de
eerste maand, op de veertiende dag
van de maand, tegen het vallen van de
avond, is het Pascha voor de HEERE.”
(Leviticus 23:4-5 HSV)
Met Pesach staat het volk van Israël
stil bij de bevrijding uit de slavernij in
Egypte. Men denkt terug 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
volmaakt en zondeloos lam, zodat de
engel des doods de bestreken huizen
voorbij zou gaan. Dat komt ook weer
terug in de naam Pesach, wat in het
Hebreeuws afstamt van Pascha, wat
‘overslaan’ 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 vergoten voor onze
zonden, zodat Gods toorn voorbijgaat
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aan ieder die zijn vertrouwen 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.
De volheid van het feest vond plaats
in twee naties, gedurende twee
verschillende periodes, maar elk van de
feesten had een geweldige impact op
de koninkrijken van Egypte en Israël. Zij
werden tot op het bot opgeschud en
zijn nooit meer hetzelfde geweest na
hun ontmoeting met de Koning van het
Pascha. En die impact, die geldt ook
voor mensen die vandaag de dag leven.
Elk feest van de Heer begint met
het vieren van een bijzondere
sabbatsmaaltijd, óók als het officieel
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 bepaalde
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 zélf 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 HSV). Jezus
benadrukte hiermee dat de Sedermaaltijd
vanaf dat moment ook een herinnering
moest zijn aan het offer dat Hij een dag
later zou brengen.

Demonstreren
De apostel Paulus schrijft het volgende:
“Uw roem is niet goed. Weet u niet
dat een klein beetje zuurdeeg het
hele deeg doorzuurt? 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. Laten wij
dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg,
ook niet met zuurdeeg van slechtheid en
boosaardigheid, maar met ongezuurde
broden van oprechtheid en waarheid.”
(1 Korinthe 5:6-8 HSV)
De traditie is om voor dit feest alle gist
(zuurdeeg) 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 voorjaarsschoonmaak’ vandaan.

Misschien is dat nog niet zo’n gek idee?
Ons lichaam wordt gezien als tempel
van de Heilige Geest (1 Korinthe 6:1920). Hierdoor mogen we beseffen dat
wij goed voor ons lichaam moeten
zorgen. Omdat God ons opdraagt om de
zonde (gist) uit ons leven te verwijderen,
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 Heilige Geest helpen. Hij overtuigt jou
van zonde in je leven.

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
wegwerpbordjes etc.
Bij het vieren van dit feest is het
uitnodigen van vrienden en familie een
belangrijke traditie. Ook wij kunnen
Pesach vieren door sámen met de
(kerkelijke) familie het Heilig Avondmaal
(Sabbatsmaaltijd) te gedenken. We
kunnen broeders/zusters uitnodigen aan
tafel en het menu baseren op traditionele
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gebruiken (ongezuurd brood, bittere
kruiden, wijn en lam).
Er wordt veel gezongen tijdens deze
avond en volgens een oude traditie
mogen kinderen tijdens de maaltijd
vragen stellen als: waarom eten wij
anders dan anders? Waarom mogen wij
zo feestelijk 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 matse door de ouders.
Aan het eind van de maaltijd mogen de
kinderen het gaan zoeken. De gebroken
matse is hierbij het symbool voor het
gebroken lichaam van Jezus. De kinderen
geven de gevonden stukjes matse weer
terug aan de ouders, als symbool dat ook

Jezus is teruggekomen (uit de dood).
Leestip: 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 verwijzen niet
alleen naar de uittocht uit Egypte, maar
ook naar het offer van Jezus?
Leestip: Op de Sederavond wordt
stilgestaan bij de vooravond van de
uittocht. We kunnen uit de Bijbel het
verhaal van de uittocht lezen (Exodus 1214), maar in Galaten 5:1, Titus 2:14 en ook
in Johannes 8:36 staat beschreven dat
Jezus onze wérkelijke Bevrijder is.
“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult
u werkelijk vrij zijn” (Johannes 8:36 HSV).

Het feest van de ongezuurde broden
(Matzot)
“En op de vijftiende dag van die maand is
het Feest van de ongezuurde broden voor
de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan
ongezuurde broden eten. Op de eerste
dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan
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doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE
een vuuroffer aanbieden. Op de zevende
dag is er dan een heilige samenkomst.
Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.”
(Leviticus 23:6-8 HSV)

Dit zevendaagse feest, dat begint de dag
direct ná de Sederavond wordt het feest
van de ongezuurde broden (Matzot)
genoemd, wat een tijd van feesten en
vasten inhoudt. Volgens Bijbelse instructie worden er deze week geen zuurdeeg
(gist) gebruikt (Exodus 13:7-9 en Lucas
22:1,7). Elke maaltijd draait om de matse
(ongezuurd brood). De Israëlieten hadden
voor het weggaan uit Egypte maar een
korte tijd van voorbereiding. 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 een blijvend gebruik
moest zijn ter herinnering aan de uittocht
uit Egypte.
Gist staat in de Bijbel symbool voor de
zonde. Hiermee moet worden afgerekend
(1 Korinthe 5:6-8). Het herinnert ons ook
aan onze bevrijding uit de slavernij van
onze zonde hier op aarde. Jezus is onze
Bevrijder, Hij is ons levende brood (Galaten 5:1 en Johannes 6:13) en Hij is zonder
zonde, het wáre ongezuurde brood!
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 ditzelfde ‘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
gebracht heeft!

Demonstreren
Zowel bij de Sedermaaltijd als in deze
feestweek van de ongezuurde broden is
het sámen zijn met (kerkelijke) familie erg
belangrijk. Zo kunnen we in deze week
ook weer mensen uitnodigen voor het
eten en sámen bij het feest van de Heer
stil staan.

Aan tafel
Omdat het de gewoonte is om niets te
eten wat bereid is met gist, kun je in deze
week bijvoorbeeld lunchen met matse.
In Israël zijn verschillende soorten beleg,
zoals ei of kaas, maar vooral chocopasta
een traditie. Natuurlijk kan er ook bij het
avondeten ongezuurd brood gegeten
worden. Wees creatief!
Doe-tip: Bespreek samen wat wij aan
zonde (gist) weg kunnen doen uit ons
geestelijk leven. Maak het een tijd van
geestelijke schoonmaak.
Leestip: Lees eens wat Paulus zegt. Hij
roept ons op om ‘ongezuurd brood’ te zijn
(1 Korinthe 5:7-8).
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( Yo m H a B i k k u r i m )
“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.
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. U moet op de dag dat u de
schoof beweegt, een lam zonder enig
gebrek van een jaar oud als brandoffer
voor de HEERE bereiden, 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. 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.” (Leviticus
23:10-14 HSV)
De eerste dag ná de eerste Sabbat,
tijdens het feest van de ongezuurde
broden, heet het feest van de eerstelingen
(Yom HaBikkurim) en valt op Nisan 16
(in onze kalender valt dit dus elk jaar op
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ten van de Heer
ten van de Heer
ten van de Heer

Dag van
de eerstelingen

een andere dag in maart of april). God
gaf aan dat dit feest een van de drie
grote offerfeesten moest zijn. De eerste
opbrengst van de gerstoogst 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 Korinthe 15:20).
Jezus is de ‘Eersteling uit de dood’. Hij
is opgestaan uit de dood op de dag van
de eerstelingen! Met Pasen staan wij erbij
stil dat Jezus is gestorven én weer is
opgestaan, om met Zijn bloed ons voor
altijd te bevrijden van de slavernij van de
zonde. Wat een onvoorstelbaar bewijs
van Gods genade en liefde voor iedereen
die het zien wil. Tegelijk met dit feest,
de dag van de eerstelingen, begint de
zogenaamde ‘Omertelling’ (50 dagen tot
het Wekenfeest/ Pinksteren).

Demonstreren
Uit de Hebreeuwse kalender blijkt
dat precies op deze dag, Nisan 16, de
opstanding van Jezus was, maar óók dat

ten van de Heer
ten van de Heer
ten van de Heer
lang daarvoor de tocht door de Schelfzee
(Yam Suph) plaatsvond. Die tocht door
de Schelfzee is sterk verbonden met de
doop. Paulus noemt deze verbinding
letterlijk in 1 Korinthe 10. Het volk van
Israël ging door de zee, kwamen veilig
aan de overkant en legde zo hun oude
identiteit van slaaf af. Dit afleggen van
de oude identiteit zien we terug in
Romeinen 6:4 waar staat dat wij, door de
doop, met Christus zijn gestorven en in
nieuw leven zijn opgestaan. 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
beste. Krijgt God van ons het beste deel,
het deel waar Hij recht op heeft? Zou het
een idee zijn om je ‘eersteling’ naar het
huis van God te brengen? Misschien is dit
het moment om eens kritisch te kijken
naar wat je aan tijd, aandacht en geld

naar het huis van God brengt.

Aan tafel
Dit feest draait om de eerstelingen
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 onze seizoensgroenten zoals
asperges, radijsjes en snijbonen die wij
in de maanden maart/april in Nederland
kennen.
Doe-tip: Een idee kan zijn om tijdens
dit feest een extra gift te geven aan de
kerkfamilie, bijvoorbeeld aan de Heart
for the House Campagne van Celebration
Church Netherlands. Deel deze speciale
dag met dierbaren en sta samen stil bij
het belang van geven.
Leestip: Er zijn ook andere Bijbelteksten
waarin Jezus de Eerste wordt genoemd:
Hebreeën 1:6 en Kolossenzen 1:15. Mooi
om in deze tijd het verhaal van het lijden,
het sterven en de opstanding van Jezus te
lezen in Lucas 23 en 24.
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Wekenfeest

( P i n k s t e r e n / S h av u o t )
“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 weken zullen het zijn. Tot de
dag na de zevende sabbat moet u vijftig
dagen tellen. Dan moet u de HEERE een
nieuw graanoffer aanbieden.” (Leviticus
23:15-16 HSV)
Wekenfeest (Shavuot) 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 gestaan
bij het ontvangen van de Thora en de 10
geboden van God.
De Bijbel vertelt ons dat Jezus na Zijn
opstanding nog 40 dagen op aarde
verbleef. 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 de Heilige Geest
inderdaad neer op de gelovigen. Dus op
exact dezelfde dag dat het wekenfeest
begon (Handelingen 2). Hiermee vervulde
en bevestigde God het aloude wekenfeest met tekenen en wonderen, door
precíes op deze dag van het wekenfeest
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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 uit de
doden en wij, als de volgelingen van Jezus, de eerstelingen die de Geest hebben
(Romeinen 8:23). De zegen van Jezus
geldt ook voor ons! Wij zijn, als lichaam
van Jezus, gezalfd en wij mogen Zijn
boodschap uitdragen als ambassadeurs
van Zijn Koninkrijk. Jezus bad in Johannes
17 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 HSV). Vanuit het
Hebreeuws betekent het woord ‘luisteren’
in Deuteronomium 6 méér dan alleen
maar ‘horen’. 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.

Demonstreren
Traditiegetrouw worden de huizen (en
synagogen) versierd met bloemen, 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.

Aan tafel
Het is de traditie om met dit feest zuivelproducten te eten, zoals melk, kaas en
koek (letterlijk: kaaspannenkoek). 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).

TOT SLOT
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 de feesten gevierd. Zo staat er in
Lucas 2:41-42 beschreven dat Jezus
als twaalfjarige met Zijn ouders naar
het Pesachfeest ging. In Mattheüs 26 is
vanaf vers 17 te lezen hoe de discipelen
bij Jezus kwamen op de eerste dag
van het feest van ongezuurde broden
om de voorbereidingen van het
Pesachmaal te bespreken. In de Bijbel
wordt ook beschreven dat Jezus
aanwezig was op het Loofhuttenfeest
(Johannes 7).
Jezus is de Weg die wij mogen
navolgen. Hij zei in Johannes 8:31: “als
je Mijn Woord gehoorzaamt, dan ben
je een ware volgeling.” Hij zegt ook in
Johannes 5:19 dat Hij alleen deed wat

De producten van de oogst kunnen
wij een bewuste plaats geven in deze
maaltijd. Of vertalen naar de seizoensgroenten doperwt, koolrabi en
waterkers zoals wij in de maand mei
in Nederland kennen.
Leestip: 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.

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, 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 Gods
reddingsplan te blijven herinneren.
Jezus is de reden voor de feesten.
Jezus ís het Pesachlam. 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 (Shavuot).
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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 kennen van ons gezamenlijk
verleden, van jood en christen, helpt ons
God beter te leren kennen. De feesten van
de Heer leren begrijpen en samen vieren
geeft ons inzicht in Gods reddingsplan en
versterkt ons vertrouwen 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 van de jaren.
Natuurlijk heeft iedereen een vrije keuze
gekregen of we de feesten van de Heer
willen vieren. Maar wie er, samen met
God, voor kiest om deze feesten van
de Heer te vieren, laat die ze dan in alle
oprechtheid en waarheid vieren, met het
oog op Jezus.
“...Die is en Die was en Die komt, de
Almachtige.” (Openbaring 1:8 HSV)
In de praktijk blijkt het vieren van de
feesten een geestelijke verrijking te zijn,
die je dichter bij God laat komen, en het
laat ons met een nog groter verlangen
uitkijken naar de toekomst met God! De
feesten kijken 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 belangrijk dat er
gezocht wordt naar wat belangrijk is en
hoe de Bijbelse instructies kunnen worden
toegepast in het (gezins)leven.
In deel 2 van ‘De feesten van de Heer
leren’ zullen we de najaarsfeesten
behandelen.
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
(Yom T’ruah) ook wel bekend als Rosh
Hashanah (Joods Nieuwjaar), Grote
Verzoendag (Yom Kippur) en het
Loofhuttenfeest (Sukkot).
Alle drie de Feesten vallen in de zevende
maand, Tisjri van de Hebreeuwse
kalender (bij ons september/oktober).
Deze zevende maand is eigenlijk wat de
zevende dag, de Sabbat, 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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