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Kerkelijke feesten

Datum

Goede Vrijdag

Vrijdag vóór Pasen

Pasen

1e zondag (en maandag) na
1e volle maan na 21 maart

Hemelvaartsdag

6e donderdag na Pasen

Pinksteren

7 weken na Pasen

Kerstfeest

25 en 26 december

Kerkelijke en Joodse feesten zijn niet verplicht om te
vieren (Kol 2:16,17, Rom 14:5, Gal 4:10).

Bijbels feest

Datum

Gemeentelijke
samenkomst

elke 1e dag van de week
(Handelingen 20:7)

God verlangt wel dat we onze eigen samenkomst
bezoeken:
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen,
zoals dat bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar
aansporen (Hebreeën 10:25).
Doel
Samenkomen, gedenken, lofprijzing, aanbidding, danken
bidden, onderwijs, opbouw, vermaning, bemoediging,
onderlinge gemeenschap...

Bijbelse Joodse feesten (Lev 23, Num 28-29, Deut 16)
De Joodse kalender bestaat uit maan-maanden van 29-30 dagen met soms een
schrikkelmaand.
Namen van de belangrijkste Joodse maanden
1e maand Nisan (Abib)
(1 Nisan in maart/april)
7e maand Tisri (Etamin)
(1 Tisri in sep/okt)
12e maand Adar
(1 Adar in feb/maart)
Datum
14 Nisan
15-21 Nisan
Zondag na Pascha
7 weken later
1 Tisri
10 Tisri
15-22 Tisri

Joods feest
Pascha
Feest van ongezuurde broden
Eerstelingsgarve
Wekenfeest / Oogstfeest
Bazuinenfeest
Grote verzoendag
Loofhuttenfeest

De feesten uit Leviticus 23 zijn schaduwfeesten (beelden of typen) van (gekomen of
komende) gebeurtenissen aangaande Christus (Kol 2:16-17).

Pascha
Op 14 Nissan werd het Pascha (= Paaslam, passeren) gegeten met bittere kruiden en
ongezuurde broden.

Doel
Herdenken dat de HERE de Egyptenaren sloeg, maar aan de huizen van de
Israëlieten voorbijging, als er (met een bundel hysop) bloed van het lam aan de
deurposten en bovendorpel was gesmeerd (Ex 12:27)

Typologie
Pascha
Bittere kruiden
Ongezuurde broden
Hysop
Bloed

=>
=>
=>
=>
=>

Christus (1 Kor 5:7)
Christus’ lijden (Klaag 3:15)
Christus zonder zonde
Ontzondigen (Psalm 51:7)
Christus’ bloed als losprijs ter vergeving van zonden

Goede Vrijdag
Herdenken dat Jezus Christus voor onze zonden stierf, zodat wij niet veroordeeld
worden.
Net als de Israëlieten, mogen wij nu schuilen achter het bloed van het onschuldig Lam
(1 Petrus 1:19)

Feest der ongezuurde broden
In de week van 15-21 Nisan mochten de Israëlieten geen gezuurde broden eten.
15 en 21 Nisan waren een extra sabbat.

Doel
Om alle dagen van hun leven de dag van de uittocht uit Egypte te gedenken,
die dag was 15 Nisan (Deuteronomium 16:3, Numeri 33:3)

Typologie
Zuurdesem
Brood
Ongezuurde broden

=> zonde (Matt 16:11-12, Luk 12:1, 1 Kor 5:6, Gal 5:9)
=> Christus (Joh 6:51)
=> Christus zonder zonde

Brood breken
Elke 1e dag van de week (Hand 20:7)
Brood => Het lichaam van Christus ((Luk 22:19)
Wijn => Bloed van Christus dat vergoten werd tot vergeving van zonden (Mat 26:26)
Wij gedenken zo wekelijks het lijden en sterven van Christus, opdat wij alle dagen van
ons leven Jezus danken dat Hij voor onze zonden gestorven is.

Eerstelingsgarve
Op de zondag in de week van de ongezuurde broden werd de eerste
korenschoof (van de gersteoogst) als beweegoffer voor de HERE
bewogen. Pas hierna mochten ze brood van vers koren eten.

Doel
Opdat u welgevallig bent (Lev 23:11)

Typologie
Eerstelingsgarve

=>

Bewegen

=>

Christus, die als eersteling uit de doden is
opgewekt (1 Kor 15:20)
Christus, die met zijn bloed verscheen in het
hemels heiligdom, waardoor Hij een eeuwige
verlossing verwierf (Joh 20:17, Ps 2:7, Hebr 9:12)

Pasen
Op dit feest wordt herdacht dat Christus uit de dood is opgestaan (Mk 16:9)

Wekenfeest / Oogstfeest
7 weken na het bewegen van de eerstelingsgarve was het feest der eerstelingen van
de tarweoogst (Ex 34:22).
Op die zondag moesten de Israëlieten mandjes met de eerste oogst meebrengen
(Deut 26:2).
Tevens werden op deze rustdag twee gezuurde broden als beweegoffer voor de
HERE bewogen.
Doel
God op de eerste plaats stellen
Vreugde over het begin van de oogst (Deut 16:11)
Herdenken dat ze slaven in Egypte waren (Deut 16:12)
Typologie
Oogst
Gezuurd
Twee broden
Slaven

=>
=>
=>
=>

bekeerde mensen (Joh 4:35)
zonde (Matt 16:11-12, Luk 12:1, 1 Kor 5:6, Gal 5:9)
bekeerde Joden + heidenen (Efeze 2:14-16)
slaven van de zonde (Rom 6:6)

Pinksteren
Herdenken van de uitstorting van de Heilige Geest en het begin van de oogst aan
discipelen: de gemeente, die bestaat uit Joden en heidenen (1 Kor 12:13).
Danken voor de bevrijding uit de macht der duisternis (Kol 1:12-13).

Bazuinenfeest
Op 1 Tisri was er een rustdag, aangekondigd door bazuingeschal.

?

Doel
De reden voor dit feest staat niet vermeld,
die was voor het volk een verborgenheid!

Typologie
Bazuin
Bazuin

=>
=>

Verborgenheid =>

samenroepen vd gemeente (Num 10:6)
signaal bij de opname van de gemeente
(1 Kor 15:52, 1 Thess 4:16,17)
opname van de gemeente (1 Kor 15:51, 52)

Het bazuinenfeest is dus een beeld van de komende
opname van de gemeente
Bijzonderheid: nu vieren de Joden deze dag als het nieuwjaarsfeest.
Het Joodse jaar begint dus met de 7e maand Tisri

Grote Verzoendag
Op 10 Tisri ging de hogepriester met het bloed van het zondoffer het heilige der
heiligen binnen. Daar werd het gesprenkeld op het verzoendeksel en voor de ark.
Op het jubeljaar (om de 49 jaar) werden de Hebreeuwse slaven vrijgelaten en kreeg
iedereen zijn erfland terug (Lev 25:10,54)

Doel
- Verootmoediging en vergeving van de onopzettelijke
zonden van het afgelopen jaar (Lev 23:27).
- Vrijlating van slaven en teruggave van erfland.

Typologie
Hogepriester
Heilige der heiligen
verootmoediging

=>
=>
=>

Vrijlating slaven
Teruggave erfland

=>
=>

Jezus Christus (Hebr 9:11)
hemel (Hebr 9:12)
Zij zullen Hem zien die zij doorstoken hebben
(Zach 12:10)
terugkeer der Joden (Micha 2:12-13)
herstel land Israël

Dit feest is een beeld van Jezus Christus als de hemelse hogepriester en van zijn
wederkomst, waarbij Hij de Joden terugbrengt naar het land Israël.

Loofhuttenfeest
Het volk moest loofhutten maken om daarin te wonen van 15-21 Tisri.
Het was het feest der inzameling van alle oogst, dus ook druiven en olijven.
Daarvan moesten ze weer een gedeelte meenemen naar Silo / Jeruzalem.
Op het sabbatsjaar werd de wet voorgelezen (Deut 31:10-11),
15 en 22 Tisri waren extra rustdagen.

Doel
Herdenken dat God de Israëlieten in loofhutten
deed wonen, toen Hij hen uit Egypte leidde.
Vrolijk zijn over de voltooiing van de oogst (Deut 16:14)
Kennis der wet

Typologie
Oogst
=>
Loofhuttenfeest =>

bekeerde mensen (Joh 4:35)
Messiaans rijk (Zach 14:19)

Het loofhuttenfeest is een beeld van het komende 1000-jarige vrederijk,
waarin Jezus Christus als Koning zal regeren (Openbaring 20:6)
en de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN (Jesaja 11:9)

Kerstfeest
Op 25 en 26 december ontsteken wij lichtjes.
Doel
Herdenken dat Jezus Christus als mens op aarde geboren is: Want een
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven ... (Jesaja 9:5)

Typologie
Licht => Christus (Joh 1:4, 8:12)

Er is geen Joods schaduwfeest!
Kerstmis werd rond 400 na Chr. ingesteld door de RK Kerk op 25 en 26
december.
De geboortedag van Christus was echter eerder in het jaar, want midden in
de winternacht stonden de schapen op stal en lagen niet in de wei (Lk 2:8)
Het feest is een kerstening van het heidense feest van de onoverwinnelijke
zon, dat vlak na het begin van de winter (toen 21 december) plaats vond.

Gods heilsplan in de feesten
Feest

Heilsfeit

Pascha/
Goede Vrijdag



Het sterven van Christus voor onze zonden

Ongezuurde broden/
Avondmaal



Elke dag Christus’ dood gedenken

Eerstelingsgarve/
Pasen



Het opstaan van Christus uit de doden

Oogstfeest/
Pinksteren



Begin van de oogst van de gemeente,
uitstorting van de Heilige Geest

Bazuinenfeest



Opname van de gemeente

Grote Verzoendag



Wederkomst van Christus op aarde

Loofhuttenfeest



1000-jarig rijk, messiaanse vrederijk

Veranderingen van de Joodse kalender t.o.v. de Bijbelse kalender
Pascha

15 Nisan

i.p.v. 14 Nisan

Eerstelingsgarve

16 Nisan

i.p.v. 1e zondag na Pascha

Oogstfeest
Oogstfeest

6 Siwan
wetgeving Sinaï

i.p.v. 8e zondag na Pascha
i.p.v. oogstfeest

Samenvallende Joodse en kerkelijke feesten
Jaar
2018
2019
2022
2029
2032
2036

Eerstelingsgarve / Pasen
1 april
21 april
17 april
1 april
28 maart
13 april

Oogstfeest / Pinksteren
20 mei
9 juni
5 juni
20 mei
16 mei
1 juni

