89. De 7 FEESTEN
van GOD

Zijn onze huidige feesten Bijbels?

-

Kerst

Jezus is met grote waarschijnlijkheid niet geboren rond 25
december maar op het Joodse loofhuttenfeest. Nergens in de
Bijbel lezen we dat Jezus in een stal in geboren met een ezel en
een os erbij. Een kerstboom is zelfs af te leiden naar een
heidens gebruik dat te maken had met afgoderij. (Jer. 10)
-

Goede vrijdag of donderdag?

Doordat de kerk de Joodse feesten niet goed begrepen werd
gedacht dat Jezus op een vrijdag stierf. Dit kan niet want de
Bijbel zegt dat Hij heel vroeg op zondagmorgen opstond uit
het graf. (Mar. 16:1-7)

(Bron: testeverything.net van 119 ministries)

Dankzij anti-Joodse sentimenten kwamen de feesten van God op de
achtergrond

Het feest van de Opstanding van Jezus werd door het
Concilie van Nicea in 325 verplaatst van het feest van
de eerstelingen naar de eerste zondag na de volle
maan die volgt op het intreden van de lente. De reden
daarvoor werd duidelijk geformuleerd:
“want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als
wij op het heiligste van alle feesten de gewoonten van
de Joden zouden volgen. Laten wij daarom niets
gemeen hebben met dat afschuwelijke volk…”

Gods noemt het “de feestdagen van de Heere”

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.
Vers 4 Dit zijn Mijn feestdagen: Dit zijn de
feestdagen van de HEERE , de heilige
samenkomsten, die u op hun vastgestelde
tijd moet uitroepen.
Leviticus 23:1-2,4 HSV

Waarom gaf God deze feesten aan de Israëlieten?

Laat dus niemand u veroordelen inzake
eten of drinken, of op het punt van een
feestdag, een nieuwe maan of de
sabbatten.
Deze zaken zijn een schaduw van de
toekomstige dingen, maar het lichaam
is van Christus.
Kolossenzen 2:16-17 HSV

Bron: https://www.oudesporen.nl/Download/OS1317.pdf

1.

Het Pascha (Exo. 12:1-14, Deut. 16:1-8)

De Israëlieten moesten een lammetje nemen zonder
gebrek en die slachten op de 14e dag van de 1e maand.
Dit mocht niet gebeuren binnen hun poorten, maar
daarbuiten. Het bloed moesten ze op de beide
deurposten strijken en aan de bovendorpel van het huis
waar ze het Pascha zouden houden.
Bij de huizen waar dat gebeurde ging de engel met het
oordeel aan hun deur voorbij. Het vlees moest op
dezelfde nacht dat het gebraden werd met haast
gegeten worden en daarbij ongezuurde broden en
bittere kruiden.

Jezus is het Lam van God en door Zijn bloed gaat de doodsengel aan ons voorbij

De volgende dag zag Johannes Jezus naar
zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van
God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1:29 HSV

Veel meer dan zullen wij, nu wij
gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door
Hem behouden worden van de toorn.
Romeinen 5:9 HSV

Hem heeft God openlijk aangewezen
als middel tot verzoening, door het
geloof in Zijn bloed.
Dit was om Zijn rechtvaardigheid te
bewijzen vanwege het voorbijgaan aan
de zonden die eertijds hadden
plaatsgevonden onder de
verdraagzaamheid van God.
Romeinen 3:25 HSV

2. Het feest van de ongezuurde broden (Exo. 12:1-27, 13:3-10, Num.
28:16-25, Deut. 16:3-8)

De Israëlieten moesten vanaf de 14e t/m de 21e van de
eerste maand 7 dagen lang het feest van de ongezuurde
broden vieren, dit gebeurde met ongezuurd brood. Op de
1e en op de 7e dag was er een heilige samenkomst
waarop niemand mocht werken.
Op de eerste dag moesten ze al het zuurdeeg uit hun
huizen wegdoen, als er toch zuurdeeg gevonden werd bij
iemand moest die persoon worden gedood! De ouders
moesten hun kinderen vertellen dat dit gebeurde omdat
de Heere ze uit de slavernij zou halen.

Paulus maakt een vergelijking tussen een gemeente die zonder zonde (zuurdeeg)
hoort te zijn

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 5:7-8 HSV

En Jezus ging de tempel van God binnen en
dreef allen die in de tempel verkochten en
kochten naar buiten, en keerde de tafels
van de wisselaars om en de stoelen van hen
die de duiven verkochten.
En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn
huis zal een huis van gebed genoemd
worden; maar u hebt er een rovershol van
gemaakt.
Mattheüs 21:12-13 HSV

3. Het feest van de eerste vruchten (Lev. 23:9-14)

Als de Israëlieten in het beloofde land waren
gekomen en de oogst hadden binnen gehaald
moesten ze de eerste schoof naar de priester
brengen. Voordat ze dit gedaan hadden mochten ze
van de oogst nog geen brood of graan eten.
De priester bewoog de eerste schoof op de dag na de
sabbat voor het aangezicht van de Heere. Op de dag
dat dit gebeurde moest er een lam zonder enig
gebrek geofferd worden als een vuuroffer.

Jezus is de Eersteling van de oogst!

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is
de Eersteling geworden van hen die ontslapen
zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is
ook de opstanding van de doden er door een
Mens.
Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in
Christus allen levend gemaakt worden. Ieder
echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling,
daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
1 Korinthe 15:20-23 HSV

En zie, het voorhangsel van de tempel
scheurde in tweeën, van boven tot
beneden; de aarde beefde en de rotsen
scheurden; ook werden de graven
geopend en veel lichamen van heiligen
die ontslapen waren, werden opgewekt;
en na Zijn opwekking gingen zij uit de
graven, kwamen in de heilige stad en zijn
aan velen verschenen.
Mattheüs 27:51-53 HSV

4. Het wekenfeest
(Exo. 23:16, 34:22, Lev.23:15-22, Num. 28:26-31, Deut. 16:9-12)

Vanaf de dag dat de eerste vruchten waren aangeboden
moesten er 7 x 7 dagen geteld worden, op de 50e dag moest er
dan een nieuw graanoffer aangeboden worden. Er werden
verschillende offers gebracht, dit bestond o.a. uit twee broden,
zeven lammeren en nog andere offerdieren.
Op deze dag werd er een heilige samenkomst gehouden en
mocht er ook niet gewerkt worden. Als de oogst werd
binnengehaald mochten de randen van het veld niet geoogst
worden zodat dit voor de arme mensen en de vreemdelingen
was. De mensen mochten een vrijwillige gave doen aan God.

Het wekenfeest is een beeld van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren,
dit betekend namelijk 50 in het Grieks

En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd,
waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam
er uit de hemel een geluid als van een geweldige
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij
werden allen vervuld met de Heilige Geest en
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest
hun gaf uit te spreken.
Handelingen 2:1-4 HSV

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles
onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik
u gezegd heb.
Johannes 14:26 HSV
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,
zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,want Hij
zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij
gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de
toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
Johannes 16:13 HSV

5. Het bazuinenfeest (Lev. 23:23-25, Num. 10:10, 29:1-6)

Op de eerste dag van de 7e maand moesten
de Israëlieten een rustdag en een heilige
samenkomst houden.
Deze gedenkdag ging samen met
bazuingeschal en het aanbieden van dier en
spijsoffers. In Numeri 10:10 wordt deze dag
ook wel een dag van blijdschap genoemd.

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat
wij die levend zullen overblijven tot de komst van de
Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem
van een aartsengel en met een bazuin van God
neerdalen uit de hemel.
En de doden die in Christus zijn , zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn,
samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar
een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen
wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met
deze woorden.
1 Thessalonicenzen 4:15-18 HSV

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen
wel niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden, in een ondeelbaar
ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste
bazuin.
Immers, de bazuin zal klinken en de doden
zullen als onvergankelijke mensen
opgewekt worden, en ook wij zullen
veranderd worden.
1 Korinthe 15:51-52 HSV

6. De grote verzoendag (Lev. 16:1-34, Lev. 23:26-32, Num. 29:7-11)

De tiende dag van de 7e maand was de heiligste dag
van het jaar voor de Israëlieten. Er werd een heilige
samenkomst gehouden en niemand mocht enig werk
doen.
Op de grote verzoendag (jom kippoer) mocht de
hogepriester voor 1 keer in het jaar naar binnen in het
heilige der heilige. Dit moest hij doen met twee
bokken waarvan er 1 diende tot zondebok en 1 die
bedoeld was tot zondoffer. (dit werd door het lot
bepaald)

Het bok dat bedoeld was om de verzoening
te brengen voor het volk werd geofferd op
het altaar. Het bloed werd 7 keer
besprenkeld.
De hogepriester legde zijn beide handen op
de zondebok en beleed alle zonden van het
volk zodat die op de bok werden gelegd.
Daarna werd hij de woestijn in gestuurd. Het
offer ging samen met reukwerk.

Maar toen is Christus verschenen, de
Hogepriester van de toekomstige heils
goederen. Hij is door de meerdere en meer
volmaakte tabernakel gegaan , die niet met
handen is gemaakt, dat is: die niet van deze
schepping is.
Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,
maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd
binnengegaan in het heiligdom en heeft
daardoor een eeuwige verlossing
teweeggebracht.

Want als het bloed van stieren en bokken en
de as van de jonge koe, op de verontreinigden
gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het
vlees, hoeveel te meer zal het bloed van
Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf
smetteloos aan God geofferd heeft, uw
geweten reinigen van dode werken om de
levende God te dienen!
Hebreeën 9:11-14 HSV

7. Het loofhuttenfeest (Lev. 23:33-43, Num. 29:12-38, Deut. 16:13-17)

Op de vijftiende dag van de 7e maand vierden de
Israëlieten zeven dagen lang het Loofhuttenfeest. Nu de
zonden op het zondebok liggen is dit een feest van
grote blijdschap. Op de eerste dag was er een heilige
samenkomst en mocht er niet gewerkt worden.
Dit feest begon en eindigde op een sabbat. Tijdens dit
feest leefden ze in hutten en tenten om hun tijd in de
woestijn te herdenken. God droeg ze op om een
tabernakel te bouwen zodat Hij onder ze kon wonen.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons
gewoond (Strong 4637 Ske’no-oo) (en wij hebben Zijn
heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en
waarheid.
Johannes 1:14 HSV
en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die
wel door de mensen verworpen is, maar bij God
uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als
levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot
een heilig priesterschap, om geestelijke offers te
brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
1 Petrus 2:4-5 HSV

Tijdens het vrederijk zal het loofhuttenfeest gevierd worden!

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van
alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn
opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich
neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de
legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.
Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op
hem die uit de geslachten van de aarde niet zal
opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de
HEERE van de legermachten, neer te buigen.
Zacharia 14:16-17 HSV

Horen we als Christenen nu ook de 7 feesten nog te vieren?

- A.“God zegt in Leviticus 23 dat het Zijn feesten zijn, de feesten van
de Heere dus niet die van de Joden”
- A. “Deze feesten waren alleen bedoeld speciaal voor het verbond
wat God met het Joodse volk op de Sinaï had gegeven, dus alleen
voor het volk Israël. Het nieuwe verbond wijst naar Christus dus
hoeven we dat niet meer te vieren.”
- B. “Jezus vierde de feesten (Joh. 7:37-38, Mar. 14:12), dus horen wij
als Zijn volgelingen dit ook te doen”
- B. “Jezus leefde in Israël en als een Jood die gehoorzaam moest zijn
aan de Wet van Mozes hoorde daar dus ook gehoorzaamheid aan
de wet bij. Als Christenen leven we niet meer onder de wet maar
onder een nieuw verbond waar de feesten niet meer toebehoren.”

- C. “We zijn als christenen nu geënt op de olijfboom en hebben
deel gekregen aan het verbond met Israël, daar horen ook de
feesten onder.”
- C. “De apostelen besloten dat de Joodse feesten niet tot de
punten hoorde waar de heidenen zich aan moesten houden.”
(Handelingen 15:19-22)
- D. “In het 1000-jarig vrederijk zullen we het Loofhuttenfeest
gaan vieren (Zacharia 14:16-19), dus hieruit zie je dat dit Gods
wil is.”
- D. “Dat is pas op het moment dat het Joodse volk weer
verzoend is met hun Messias, dit geldt niet voor de christenen
vandaag de dag.”

De een acht de ene dag boven de andere dag,
maar de ander acht al de dagen gelijk . Laat
ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd
zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in
ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere
houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere.
Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt
God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere,
en ook hij dankt God.
Romeinen 14:1-6 HSV

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of
drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe
maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw
van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van
Christus.
Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen
schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in
wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet
door zijn vleselijke denken, en zich niet houdt aan het
hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en
pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit
door de groei die van God komt.

Als u dan met Christus de grondbeginselen van de
wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan,
alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen
als : Pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn
allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn
ingevoerd volgens de geboden en leringen van de
mensen.
Deze dingen hebben wel een schijn reden van
wijsheid, door eigenwillige godsdienst en
nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze
zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging
van het vlees.
Kolossenzen 2:16-23 HSV

Maar destijds, toen u God niet kende, diende u
hen die van nature geen goden zijn; en nu u God
kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe
kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme
grondbeginselen, die u weer van voren af aan
wilt dienen?
U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en
jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien
tevergeefs voor u heb ingespannen.
Galaten 4:8-11 HSV

In het tweede deel echter ging alleen de hogepriester eenmaal
per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde
en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de
Heilige Geest dit duidelijk dat de weg naar het heiligdom nog
niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in
gebruik was.
Deze was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In
overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers
geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst
verrichtte, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te
brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en
verscheidene wassingen, vleselijke verordeningen, die
opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.
Hebreeën 9:7-10 HSV

Overige feesten in de Bijbel:

Het Purim feest (Esther 9:20-32)

-

Het feest van de inwijding (Chanoeka) (Johannes
10:22-24)

-

Tu B’av (liefdesfeest) (Richteren 21:1-23)
-

Sabbatsjaar (Leviticus 25:1-7)
Jubeljaar (Leviticus 25:8-55)
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