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Gods Feestdagen: Sleutels tot
de toekomst van de Mensheid
“. . . daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen”
—De apostel Petrus (2 Petrus 3:9)

D

e Heilige geschriften openbaren dat God een veelomvattend plan heeft om de mensheid te behouden.
Het plan draait rondom de profetische missie en het
werk van Jezus Christus. “Want God heeft zijn Zoon
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele,
maar opdat de wereld door Hem behouden worde” (Johannes
3:17, nadruk toegevoegd).
Daarom heeft God “door ons het geheimenis van zijn wil te
doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij
Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de
volheid der tijden—al wat in de hemelen en op de aarde is
onder één hoofd, dat is Christus” (Efeziërs 1:9-10).
In deze Bijbel Studie Cursus benadrukken wij de intentie
van God om de meerderheid van de mensheid te behouden—
door Jezus Christus—van de straf van eeuwige vernietiging
die iedereen heeft verdiend door het zondigen. Wanneer God
Zijn majestueuze plan volbracht heeft, zal Hij iedereen van de
mensheid de gelegenheid gegeven hebben om tot berouw te
komen.
Maar alle mensen tot berouw brengen, door hen te overtuigen om zich te bekeren van hun zondige wegen om het eeuwige leven te kunnen ontvangen, is een ontzagwekkende taak.
Vandaag—met het overgrote deel van de mensheid nog steeds
onder de invloed van de grote bedrieger, Satan de duivel—
worden betrekkelijk weinig mensen zelfs geroepen tot berouw.
Nog veel minder komen echt tot berouw.
Niettemin zullen bij Jezus wederkomst alle dan levenden—
en al hun nakomelingen—onderwezen worden hoe hun
Schepper te gehoorzamen. Ten slotte zal God onnoemelijk veel
mensen die gestorven zijn zonder ooit een helder begrip van
Zijn wegen te hebben gehad, uit hun graven doen herrijzen. Hij
zal hen onderwijzen om tot de waarheid en tot Hem terug te
keren.
God openbaart Zijn schitterende plan in de profetieën en
passages van de Bijbel. God heeft ons van de sleutels voorzien
om Zijn plan te ontsluieren via Zijn heilige feestdagen.
De meeste mensen begrijpen wellicht dat Jezus op het bijbelse Pascha—het eerste van deze wonderbare feestdagen,
werd gekruisigd. Sommigen weten dat de bijbelse feestdagen
naar Christus en Zijn rol wijzen. Toch vatten weinigen daarvan
hun diepere betekenis en waarde. De meerderheid van de kerkgangers beschouwt hen als niet relevant in hun relatie tot God.
De Bijbel vertelt ons nochtans het tegendeel! De feestdagen
zijn sleutels tot een beter begrip tot Gods Meesterplan en tot de
centrale rol van Christus in dat plan.
God stelde in en gebood de inachtneming van deze heilige
feestdagen om Zijn mensen bekend te maken met de juiste
volgorde van gebeurtenissen in Zijn blauwdruk voor het
behoud van de mensheid. Zij openbaren het kader waarin de
belangrijke gebeurtenissen van Gods plan in een logische orde
2
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plaatsvinden. Zij openbaren ook het fundament waarop bijbelse
profetieën zijn gebaseerd. Zij onthullen Gods Grootse ontwerp
voor de ontzagwekkende toekomst van de mens. (Om te begrijpen hoe de meerderheid van mensheid onthouden zijn geweest
van de sleutels die een veelomvattend begrip van Gods plan en
doel met mensheid openbaren, vergeet niet verderop te lezen
“Het Vruchteloos Zoeken van de Mens naar het Doel van het
Leven,” pag. 4.)

FEESTDAGEN VAN HOOP
Toen God de Israëlieten uit de Egyptische slavernij
bevrijdde, openbaarde Hij hen naast de wekelijkse Sabbat
tevens Zijn zeven jaarlijkse feestdagen. De apostel Paulus vertelt ons dat deze inachtnemingen“dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest” (Kolossenzen 2:16-17)—
dat is, zij voorafschaduwen en openbaren de basiskennis van
Zijn plan van behoud.
God gaf ze oorspronkelijk als oogstfeestdagen op—en voor
een toepasselijke reden. De schrijvers van de Bijbel vergelijken
dikwijls de geestelijke oogst van het menselijk leven met de
landbouwoogsten die het leven fysiek onderhouden. Daarom
vertegenwoordigen oogstanalogieën en parabels aspecten van
Gods plan om mensheid tot berouw te brengen. Gods doel is
mensen oogsten—u en mij—in Zijn Koninkrijk. Een van de
best gekende parabels van Christus die dit illustreert, is de
gelijkenis van de zaaier en het zaad (Matteüs 13:3).
Jezus vergeleek het werk dat God door Hem begonnen was
met een oogst. Christus vertelde Zijn volgelingen: “Mijn spijze
is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn
werk te volbrengen. Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt
de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten. Reeds ontvangt de maaier
loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de
zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde” (Johannes 4:3436).
Hier koppelt Jezus het begrip van een oogst met Zijn werk
om eeuwige leven (behoud) aan mensen te geven. “En de
behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de
hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor
wij moeten behouden worden” (Handelingen 4:12). Griekse
woord vertaald in het Nederlands als “Jezus” betekent de
Verlosser. Zijn Hebreeuwse equivalent, dat in het Nederlands
als “Jozua,” vertaald wordt betekend God is verlossing.
De rol van Jezus in het veiligstellen van onze verlossing is
de kern van het plan van God. Paulus, die tot de jonge evangelist Timoteüs schreef, legde uit dat God “die ons behouden
heeft en geroepen met een heilige roeping . . . maar naar zijn
eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de
Voorblad: © 2000 PhotoDisc,

verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood
van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het
licht gebracht heeft door het evangelie” (2 Timoteüs 1:9-10).
God besloot vanaf het begin de mensheid te scheppen en te
behouden door Christus. De rol van Jezus, legde Paulus als
volgt uit: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. want in Hem zijn alle dingen
geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen,
hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en
tot Hem geschapen. en Hij is vóór alles en alle dingen hebben
hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de
gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden,
zodat Hij onder alles de eerste geworden is” (Kolossenzen
1:15-18).
De rol van Christus in dit Meesterplan van God was geen
nabeschouwing of idee achteraf. Alles in dat plan heeft rechtstreeks betrekking op Jezus missie en werk als onze Verlosser.
De apostel Johannes verwijst naar Jezus als “het Lam, dat
geslacht is, sedert de grondlegging der wereld” (Openbaring
13:8). Jezus, sprekend over het specifieke belang van Zijn
kruisiging voor de verlossing van mensheid, vertelde Zijn volgelingen, “en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot
Mij trekken” (Johannes 12:32). De taak van Christus maakt
niet alleen verlossing mogelijk, maar leidt “alle mensen” in
een blijvende relatie met Hem en Zijn Vader.
De rol van Christus in de verlossing van de mensheid is cruciaal. Zijn rol is ook het centrale thema van de heilige feestdagen van God die de volgorde van gebeurtenissen in Zijn plan
openbaren. De feestdagen vinden allen plaats gedurende de
oogstseizoenen in het Heilige Land, waar Jezus leefde en
opgroeide, tijdens Zijn menselijk leven.
Zeven jaarlijkse feestdagen worden in de Bijbels aangehaald: (1) Het Pascha, (2) Het Feest van Ongezuurde Broden,
(3) Het Feest van Eerstelingen (Pinksteren), (4) Het Bazuinenfeest, (5) De Verzoendag, (6) Het Loofhuttenfeest en (7) De
Laatste Grote Dag. Elk vestigt de aandacht op een specifiek
aspect van Gods plan.
In Exodus 23:14-16 openbaart God aan ons de juiste seizoenen voor Zijn feestdagen: “Driemaal in het jaar zult gij Mij
een feest houden. Het feest der ongezuurde broden zult gij
onderhouden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten,
zoals Ik u geboden heb, op de bepaalde tijd van de maand
Abib, want daarin zijt gij uit Egypte getrokken; maar men zal
niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen. Ook
het feest van de oogst, [Pinksteren] der eerstelingen van uw
vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling [Loofhutten] aan het einde des jaars, wanneer gij uw
vruchten van de akker ingezameld hebt”.
Tijdens de drie feestseizoenen van het jaar—lente, begin
van de zomer en herfst—gebood God dat er een “heilige
samenkomst” (Exodus 12:16), een heilige vergadering, gehouden werd op iedere jaarlijkse sabbat of speciale “hoogtijdag”
(Johannes 19:31). Niemand mag enig regelmatig werk of
arbeid op die dagen verrichten (Numeri 28:18, 25, 26; 29:1, 7,
12, 35 ).
Gods feestdagen, die plaatsvinden tijdens de fysieke oogsten, wijzen allen naar aspecten van Zijn geestelijke oogst
van de mensheid tot het eeuwige leven. Zoals zo dikwijls in
de Bijbel het geval is, gebruikt God fysieke dingen om ons te
© 2000 PhotoDisc, Inc.

helpen geestelijke waarheden beter te begrijpen. Jezus Zelf
trok herhaaldelijk fysieke vergelijkingen om geestelijke principes uit te leggen.
Laat ons nu beginnen de geestelijke waarheden te onderzoeken die God door Zijn zeven jaarlijkse feestdagen openbaart.

HET PASCHA
Welke jaarlijkse feestdagen vinden vroeg in de lente
plaats?
“In de eerste
maand, op de
veertiende der
maand, [van
de Hebreeuws
kalender] in
de avondschemering is het
pascha voor
de HERE. En
op de vijftiende dag
Gods feestdagen, vinden plaats
van deze
maand is het tijdens de fysieke oogsten en
feest der
ongezuurde wijzen allen naar aspecten van
broden voor Zijn geestelijke oogst van de
de HERE,
mensheid tot het eeuwige leven.
zeven dagen
zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een
heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid
verrichten . . . op de zevende dag zal er een heilige samenkomst
zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten” (Leviticus 23:58).
De twee feesten in de lente zijn het Pascha en het Feest van
Ongezuurde broden. Het offerlam werd gedood op het Pascha
(de 14de van Nisan), en de Dagen van Ongezuurde Broden
werden gevierd voor zeven dagen van het begin van de 15de
van Nisan tot het einde van de 21ste dag. Het was tijdens een
dezer dagen dat oud Israël uit het land van Egypte naar de berg
Sinaï marcheerde.
Wat heeft de Paschadienst voor de oude Israëlieten betekend?
“En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze
dienst van u, dan zult gij zeggen: Het is een Paasoffer
voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der
Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg,
maar onze huizen spaarde” (Exodus 12:26-27).
“Toen ontbood Mozes al de oudsten van Israël en zeide
tot hen: Trekt heen, haalt kleinvee voor uw geslachten en
slacht het Pascha. Daarna zult gij een bundel hysop
nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het
bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de
beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis
uitgaan tot de morgen. En de HERE zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de
bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de
HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten
in uw huizen te komen om te slaan” (Exodus 12:21-23).
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De oude Israëlieten wisten dat de eerstgeborene in elke
familie van de dood werd gespaard enkel en alleen omdat God
het bloed van geofferde lammeren aan de ingangen van hun
huizen kon zien. Alle huizen in Egypte waarvan de ingangen
niet waren
ingesmeerd
met het
bloed van
deze
geofferde
lammeren
verloren hun
eerstgeborenen. Maar de
families van
Israël, die
gehoor hebgegeven
De apostelen Paulus en Petrus ben
aan het bevel
begreep dat de Oud Testamen- van God om
een lam te
tische geslachte Paschalam
offeren, wervoorstelt de dood van Jezus
den voor
Christus als onze zondeoffer.
dood
bewaard.
Hun eerstgeborenen zijn niet omgekomen.
Verwacht God nog steeds van ons dat we het Pascha vieren?
“Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende
inzetting voor u en uw zonen” (Exodus 12:24).
God stelde het Pascha in evenals al Zijn overige feestdagen, als altoos durende, blijvende en permanente ceremonies

(vergelijk Leviticus 23:14; 21, 31, 41). Het woord vertaalt
“altoosdurende” in deze verzen betekent gewoonlijk permanent in plaats van eeuwig. Met andere woorden deze feestdagen werden ingesteld als permanente feestdagen, ceremonies
die wij gedurende ons fysiek bestaan in acht zouden moeten
nemen. God was nooit van plan hen te beschouwen als loutere tijdelijke inachtnemingen die op een latere datum zouden
worden weggedaan, als gewoonlijk wordt onderwezen vandaag de dag (vergeet verderop niet te lezen “Wat zei Paulus
Precies in Kolossenzen 2:16?” pag. 12).
Welke betekenis heeft het Pascha voor Christenen?
“Want ook ons paaslam is geslacht: Christus” (1
Korintiërs 5:7).
“wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of
goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de
vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van
Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij
was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld,
doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van
u” (1 Petrus 1:18-20; vergelijk met Exodus 12:3-6).
De apostels Paulus en Petrus begrepen dat het gedode Oude
Testamentische Pascha lam de dood van Jezus Christus voorspelde als ons offer voor de zonde.
Merk de reactie van Johannes de Doper Jezus op:
“De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie,
het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt” (Johannes
1:29). Johannes begreep ook de symbolische en profetische
relaties tussen het Oud Testament Pascha en het werk en missie
van Jezus de Messias.
Gods plan van verlossing van de mensheid begint met het
offer van Christus voor onze zonden. Zo wonderbaarlijk als het
zou lijken, deze eerste stap in Gods Meesterplan van verlos-

Het Vruchteloos Zoeken van de Mens naar het Doel van het Leven

V

an de meer dan zes miljard mensen op aarde, brengen de
meesten hun leven zwoegend door— sommige jammer
genoeg kort— om te overleven. Zodanig waren de condities van de
mensheid sinds mensenheugenis. De meeste mensen snakken
ernaar om te weten of hun leven een doel en betekenis heeft en of
zij enige reden hebben te veronderstellen dat er hoop is in hun toekomst.
Opiniepeilingen hebben de vragen onthuld die ons het meeste
bezighouden maar geen antwoord op hebben: Waarom ben ik
geboren? Is er een reden voor mijn bestaan? Is dit huidige leven,
met zijn ontberingen en lijden, alles wat er is?
Mensen hebben lang geprobeerd deze vragen te beantwoorden via eigen redenatie en zelden stilgestaan om te beseffen dat God reeds het antwoord heeft geopenbaard in Zijn
Woord en door Zijn feestdagen. Menselijke pogingen om deze
vragen te beantwoorden, hebben nochtans sommige misleidende speculaties geproduceerd die tot meer verwarringen
over de toekomst hebben geleid.
In oude tijden concentreerden zich de hoopvolle veronderstellingen van mens over het hiernamaals op het bestaan van een
vreedzame materialistische paradijs met genoegens in overvloed.
Men gaf deze hoop namen zoals Elysium, de Elysische Velden,
Walhalla en El Dorado. Vandaag de dag vallen zulke voorstellingen gewoonlijk onder de beschrijving zoals “hemel” degenen die
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een dergelijke vorm van paradijs verwachten.
Zijn de traditionele voorstellingen van een hiernamaals verenigbaar met Gods doel en zienswijze? Weerspiegelen zij Zijn
plan met de mensheid? Of heeft Hij ontwerpen die verreweg
superieur zijn? Wij moeten begrijpen waarom zo vele verkeerde
voorstellen van onze toekomst, oorspronkelijk geïntroduceerd
duizenden jaren geleden door heidense godsdiensten, nu nog
steeds zo diep verankerd zijn en zo populair blijven in onze cultuur. Historici zijn geïmponeerd en verbaasd hoe gelijkvormig en
hardnekkig deze tradities zijn— voornamelijk de overeenkomst
die deze oplossingen bewerkstelligen in de angsten en ontgoochelingen bij mensen.
Studies door de jaren heen, voornamelijk in vergelijkend
Godsdienst, heeft sommige merkwaardig gelijkaardige thema's
in oude tradities geïdentificeerd die bijna alle tijdperken, gebieden en cultuur overstijgen. Zij tonen aan dat mensen altijd
dezelfde interesse hadden, ongeacht hun fysieke en sociale condities of de tijd waarin zij leefden. Door de eeuwen hebben de
meeste beschavingen antwoord op dezelfde vragen gezocht.
Hun gemeenschappelijke doel was vast te stellen waarom wij
bestaan en wat het best en juiste levenswijze was. Mensen hebben over deze vragen gepiekerd sinds het begin van de geschiedenis.
Wij vinden verslagen van oude volken in uiteenlopende gebieden als Europa, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Middenoosten
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sing werd sinds de dagen van Mozes tijdens het Pascha
gevierd (Hebreeën 11:24-28). Door de inachtneming van Zijn
heilige feestdagen liet God het oude Israël, ieder jaar, de grote
stappen in Zijn plan van menselijke verlossing tot uiting brengen. Onze verlossing begint met onze acceptatie van het offer
van Christus voor onze zonden.
Was Jezus zich bewust van de relatie tussen Zijn kruisiging
en het Pascha?
“En het geschiedde, toen Jezus al deze woorden geëindigd
had, dat Hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet, dat het
over twee dagen Paasfeest is, en alsdan wordt de Zoon
des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden’”
(Matteüs 26:1-2).
“En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader,
heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad
tot het einde” (Johannes 13:1).
Heeft Jezus ernaar uit gekeken om aan het Paschadienst
deel te nemen met Zijn volgelingen?
“De dag . . . kwam, waarop het Pascha moest geslacht
worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende:
Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij
het kunnen eten” (Lucas 22:7-8).
“En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en
de apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig
begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd” (verzen 1415).
“En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen
uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker,
struikelend over dezelfde kwesties. Terwijl zij rivieren zoals de
Nijl en de Eufraat beschouwden hoe zij stegen en daalden en
de paden van de sterren in de nachthemel bekeken, probeerden zij antwoord te vinden op de grote vragenstukken. Zij
zochten naar de betekenis, maar zij baseerden hun conclusie
op verkeerde veronderstellingen en tradities.
Maatschappijen hebben, lang uitgekeken naar de nachthemelen om hun plaats in de kosmos te vinden. Daar verbeelden
zij zich reusachtige onsterfelijke helden die handelingen verrichtten in scènes op het hemelse podium dat betrekking had
op hun lot. Zij verzonnen strijdende goden en verschrikkelijke
beesten die opkwamen en weggingen in regelmatige cyclussen. Op deze manier schreven zij hun problemen en zwakheden toe aan Goden die zij zelf hadden verzonne.
Paul Deveraux, auteur van Secrets of Ancient Places, merkte
het volgende op over de ontwikkeling van gemeenschappelijke thema's: “Geloofssystemen, goden, specifieke rituelen en
taboes zouden culturele uitvindingen kunnen zijn en zouden
van maatschappij tot maatschappij kunnen afwisselen, maar
. . . het is leerzaam op te merken hoe veel onderliggende thema's
in maatschappijen terugkeren die geen contact met elkaar hadden of tot verschillende chronologische perioden behoorden, ook
al waren zij bedekt door verschillen van architecturale vernieuwing en andere culturele variabelen. De gedeelde realiteiten van
natuur en menselijk bewustzijn zijn de voorname constanten en
het zijn juist deze die doorschemeren en waargenomen kunnen

sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt
allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat
voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”
(Matteüs 26:26-28).
In de nacht voor Zijn dood stelde Jezus de Nieuw
Testamentische Paschadienst in. Voorheen werden lammeren
als voorlopers van de
offerdood van Christus
op de Paschadag
geofferd. Maar Jezus
stelde nieuwe symbolen
in van Zijn lijden en
dood—ongezuurd brood
en wijn.
Zouden Christenen
door moeten gaan met
het vieren van de
Nieuwe Testamentische
Paschadienst?
“Want zelf heb ik bij
overlevering van de
Here ontvangen, wat
ik u weder overgegeJezus stelde nieuwe
ven heb, dat de Here
Jezus in de nacht,
symbolen in van Zijn
waarin Hij werd overlijden en dood—ongegeleverd, een brood
nam, de dankzegging zuurd brood en wijn.
uitsprak, het brak en
zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn
gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd

worden” (1992, pag. 35-36, nadruk toegevoegd).
Van deze gedeelde en waargenomen realiteiten komen de
terugkerende thema’s over het leven die uiteindelijk door de
ware God via Zijn jaarlijkse feestdagen wordt behandeld. Thema's zoals de noodzaak van verlossing door offerande, het verlangen om iemands leven geestelijk te transformeren via
contact met een god, hoop op universele vrede en geloof dat
een god (of godheden) de wereld zal oordelen worden in de
meeste beschavingen teruggevonden.
Tragisch genoeg heeft de mens lang geprobeerd zijn positie in
de wereld te verklaren door het uitdenken mythische antwoorden
op vragen die betrekking hebben op deze aanhoudende thema's.
Dientengevolge keken de meeste mensen van oude culturen
omhoog— naar fysieke voorwerpen aan de hemel— voor hun antwoord. Zij vereerden de zon, maan, planeten en sterren.
De Heilige Geschriften zijn verfrissend verschillend daaraan
en staan in schril contrast in het beschrijven van de toekomst
van de mensheid. God vertelt Zijn mensen geen bijgelovige
gebruiken op na te houden zoals het opkijken naar
gecreëerde hemellichamen als bronnen van openbaring,
maar veeleer rechtstreeks naar Hem uit te zien voor antwoorden die waar en onvervalst zijn: “. . . en dat gij ook uw
ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de
sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen . . .”
(Deuteronomium 4:19).
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afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en
de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat
Hij komt. Wie dus op onwaardige [oneerbiedig] wijze het
brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren” (1 Korintiërs
11:23-27).
Paulus toont aan dat de vroege Christenen niet alleen dit feest
jaarlijks vierden—met zijn nieuwe symbolen van brood en wijn
dat Christus instelde om Zijn lijden en dood voor te stellen—
maar ook dat alle Christenen dit moeten blijven vieren totdat
Christus terugkeert. Zelfs dan duidt Jezus aan dat zal worden
voortgezet in Zijn Koninkrijk (Matteüs 26:29).
Aangezien het een herdenking is, zou deze God-gegeven
gebeurtenis slechts eenmaal per jaar moeten worden gevierd
zoals God bevolen heeft (Numeri 9:2-3)—niet naar onze eigen
invulling noch op basis wekelijkse of maandelijkse schema's.
Deze feestdag dient op de exacte jaarlijkse datum gevierd te
worden op de verjaardag van de dood van Christus voor onze
zonden—het jaarlijkse Paschafeest in de lente van elk jaar—en
op de gepaste manier zoals hierboven beschreven. (Voor de
correcte data van Gods feestdagen zie verderop het artikel “De
Jaarlijkse Feestdagen van God,” pag. 7.)
Het opperste offer van Christus door middel van Zijn kruisiging—die precies op de bijbels bevolen Pascha datum plaatsvond—is het fundament van het Christelijke geloof. Het weerspiegelt de alles-omvattende liefde die God voor Zijn creatie
en heeft en zijn zorg voor het ultieme welzijn van ieder mens
(Johannes 3:16).

HET FEEST VAN ONGEZUURDE BRODEN
Waarom vierde oud Israël het Feest van Ongezuurde
Broden?
“. . . zeven dagen zult gij daarbij ongezuurde broden
eten, brood der verdrukking, want overhaast zijt gij uit
het land Egypte getrokken—opdat gij al de dagen uws
levens de dag van uw uittocht uit het land Egypte
gedenkt” (Deuteronomium 16:3).
“Ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen
gegeten worden; er mag zelfs niets gezuurds bij u gezien
worden, ja, in uw gehele gebied mag er geen zuurdeeg worden gezien. En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is
ter wille van wat de HERE mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte’” (Exodus 13:7-8).
Welke instructie heeft Paulus aan Christenen gegeven
betreffende dit feest?
“Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg,
noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met
het ongezuurde brood van reinheid en waarheid”
(1 Korintiërs 5:8).
Paulus heeft deze feestdagen niet als ouderwetse Joodse tradities behandeld. Hij beschouwde deze als essentiële plechtige
ceremonies voor Gods geroepen en gekozen mensen in alle
leeftijdcategorieën en culturen. Hij begreep hun relatie tot de
rol van Christus in Gods Meesterplan.
Paulus beval de Korintische Christenen—voornamelijk niet6
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joden (niet-Israëlieten)—het onderhouden van het Feest van
Ongezuurde broden. Zijn instructies tonen aan dat Christenen
van niet-Joodse gemeenschappen en culturen de Dagen van
Ongezuurde Brood onderhielden. Deze Joden en niet-Joden
onderhielden deze dagen in overeenstemming met de wetten
van God en zodoende een voorbeeld achterlaten voor alle
Christenen van vandaag.
Het Feest van Ongezuurde broden, de tweede van de jaarlijkse feestdagen van God, vertegenwoordigt de tweede stap in
Gods plan voor onze verlossing. Zijn hoofdfocus is op Christus
gericht als onze Verlosser, onze Redder. Daarom is het een
door en door Christelijk feest.
Geen wonder dat Paulus de bevrijding van een Christen van
zonde door het offer en hulp van Christus vergelijkt met de
bevrijding van Israël van het Egyptische leger aan de Rode
Zee (die vermoedelijk op de laatste dag van het Feest van
Ongezuurde broden plaatsvond). Hij schrijft: “Want ik stel er
prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen [oud Israël]
allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen
zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, en allen dezelfde geestelijke
drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke
met hen medeging, en die rots was de Christus” (1 Korintiërs
10:1-4).
Nadat wij ten tijde van doop door het offer van Christus
worden gerechtvaardigd, moeten wij uit zonde worden geleid
en in een gerechtvaardigde levenswijze geleid worden, precies
zoals Israël uit zijn slavernij tijdens dezelfde Dagen van
Ongezuurde Broden werd geleid. Dit feest vertegenwoordigt
het werk van de levende, herrezen Christus, die ons rechtstreeks leidt en helpt in het overwinnen van zonde.
Paulus verklaarde: “Veel meer zullen wij derhalve, thans
door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden
van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God
verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer,
nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft”
(Romeinen 5:9-10).
Paulus drukte later dezelfde basisgedachte uit in andere
woorden: “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft”
(Filippenzen 4:13). Hij legde ook uit: “. . . Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis
is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder
mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij
ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt
met kracht” (Kolossenzen 1:27-29).
Heeft Paulus de geestelijke lessen achter onze viering van
het Feest van Ongezuurde broden uitgelegd?
“Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg
weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers
ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus”
(1 Korintiërs 5:6-7).
Een doel voor het Feest van Ongezuurde broden is ons
eraan te herinneren, dat nadat wij het offer van Christus ten
tijde van doop hebben aangenomen, wij Gods Geest moeten
toelaten om ons te helpen in Christus geestelijk op te groeien

(Efeziërs 4:15; vergelijk met Galaten 2:20). Brood met zuurdesem vertegenwoordigt de verkeerde motieven (kwaadaardigheid) en zonde (boosaardigheid) die nog steeds in ons denken
zouden kunnen wonen. En ongezuurd brood vertegenwoordigt
het laten vullen van onze harten met oprechte motieven—een
enthousiasme om de pure waarheid toe te passen geopenbaard
in het Woord van God.
Jezus maakte voorheen dezelfde opmerking duidelijk aan
Zijn volgelingen. Hij vertelde hen, “Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën” (Lucas 12:1). Hij vergeleek zuurdesem ook met valse doctrinair onderricht door
vele godsdienstige leiders van die dagen (Matteüs 16:6-12).
Zij, zoals vele hedendaagse valse leraren, vervangen hun eigen
ideeën en tradities voor de geboden van God (Matteüs 15:3-9).
Degenen die Christus als hun Pascha aannemen—als het Lam
Gods van het Nieuwe Verbond—-hebben hun zonden bedekt
door Zijn offer, vooropgesteld dat zij oprecht van hun boosaardigheid en kwaadaardige motieven hebben bekeerd zo dat zij
kunnen beginnen met aanpassing van hun leven naar de waarheid zoals het in Gods Woord is geopenbaard.
Precies zoals God oud Israël van letterlijke slavernij verloste, zo bevrijdt God in deze tweede stap in Zijn plan van verlossing bekeerde Christenen van geestelijke slavernij tot heiligheid (Romeinen 6:17-19).
Het Feest van Ongezuurde broden viert dat Christenen miraculeus worden bevrijd van deze geestelijke slavernij van
zonde, net zo zeker als toen God de oude Israëlieten van hun
Egyptische slavernij bevrijdde. Het herinnert ons dat onze
bevrijding van zonde en onze verlossing enkel mogelijk zijn
door een persoonlijke relatie met Christus, het “Lam van
God” die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen (1
Tessalonicenzen 5:9-10; Johannes 1:36). Als onze Hoge
Priester, helpt Hij ons actief, indien wij echt Zijn dienaren
zijn, door het uitbannen van de zuurdesem van zonde uit ons
leven, zo dat wij geestelijk ongezuurd zouden kunnen worden
(Hebreeën 3:1; 10:19-23; 1 Korintiërs 5:7).
Het Feest van Ongezuurde broden viert de hulp van Jezus

om ons geestelijke zuurdesem te verwijderen zoals kwaadaardigheid, boosaardigheid en hypocrisie en het vervangen van
die kwade kwaliteiten met goddelijke gehoorzaamheid, liefde
en waarheid.
Daarom, “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de
hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan
die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester,
die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in
alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd”
(Hebreeën 4:14-16). Hij leidt en helpt ons zelfs in het weerstaan van de verleidingen van zonde.
Christus is actief om God's eigen natuur in Zijn dienaren te
vervolmaken (Matteüs 5:48; 2 Petrus 1:4). Daarom vertelde
Paulus Christenen, “Laten wij derhalve feest [van Ongezuurde
Brood] vieren . . .” (1 Korintiërs 5:8).

PINKSTEREN
Was het vieren van Pinksteren belangrijk voor de apostel
Paulus?
“Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te
varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte
zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te
zijn” (Handelingen 20:16).
“Maar ik [Paulus] zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven”
(1 Korintiërs 16:8).
De Bijbel legt vast dat, op tenminste deze twee gelegenheden, Paulus voorzichtig zijn schema schikte naargelang waar
hij op het Feest van Pinksteren zijn wilde. De enige logische
reden voor Paulus om langer te vertoeven in Efeze tot
Pinksteren zou zijn deze feestdag samen met de niet-joodse
Christenen te vieren. Net als met de instructies van Paulus aan
niet-joodse Christenen in Korinthe om het Feest van
Ongezuurde broden te houden, vinden wij hier opnieuw een

De Jaarlijkse Feestdagen van God
Romeins
jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Pascha
18 april
6 april
25 maart
14 april
3 april
22 april
10 april
30 maart
19 april
8 april

Feest der
Ongezuurde
Brood
Pinksteren
19-25 april
12 Juni
7-13 april
27 mei
26 maart-1 april 19 mei
15-21 april
8 Juni
4-10 april
24 mei
23-29 april
12 juni
11-17 april
4 juni
31 maart-6 april 20 mei
20-26 april
9 juni
9-15 april
31 mei

BazuinenLoofhuttenLaatste
feest
Verzoendag
feest
Grote Dag
29 sept.
8 okt.
13-19 okt.
20 okt.
17 sept.
26 sept.
1-7 okt.
8 okt.
5 sept.
14 sept.
19-25 sept.
26 sept.
25 sept.
4 okt.
9-15 okt.
16 okt.
14 sept.
23 okt. 28 sept.-4 okt.
5 okt.
3 okt.
12 okt.
17-23 okt.
24 okt.
21 sept.
30 sept.
5-11 okt.
12 okt.
10 sept.
19 sept.
24-30 sept.
1 okt.
30 sept.
9 okt.
14-20 okt.
21 okt.
19 sept.
28 sept.
3-9 okt
10 okt..

In bijbelse berekening, beginnen dagen 's avonds
(Genesis 1:5), wanneer de zon ondergaat (Jozua 8:29; 2
Kronieken 18:34; Marcus 1:32), en wordt een dag “van
avond tot avond” geteld (Leviticus 23:32). Dus, al Gods
feestdagen beginnen de avond tevoren net voor de

data opgegeven in deze tabel. Bijvoorbeeld, in 2011
valt Pascha op 18 april en begint de avond van 17 april,
na zonsondergang, en het Feest van Ongezuurde
Broden begint op de avond van 18 april. De feestdagen
eindigen ‘s avonds op de afgegeven data.
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duidelijke aanwijzing dat vroege Christenen, de Joodse en nietjoodse evengoed, de jaarlijkse feestdagen van God vierden.

Wat heeft Jezus na Zijn opstanding aan Zijn volgelingen verteld?

Welke bijbelse gebeurtenissen worden met het Pinksterenfeest geassocieerd?
“De HERE, onze God, heeft met ons [oude Israël] een
verbond gesloten op Horeb . . . Van aangezicht tot aangezicht heeft de HERE met u [oude Israël] gesproken op de
berg uit het midden van het vuur” (Deuteronomium 5:2,
4).
“En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen
bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als
van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis,
waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen
tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich
op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest . . .” (Handelingen 2:1-4).
Volgens een gerespecteerde Joodse traditie vestigde God op
het Pinksterfeest Israël als Zijn heilige volk—door Zijn verbond met hen—nadat Hij de Tien Geboden van de top van
Berg Sinaï sprak. Een speciale relatie tussen Hem en de
Israëlieten werd aan die tijd verzegeld. Zij werden toen bekend
als de “gemeente van de HEER” (Numeri 27:17).
Minstens zo belangrijk is dat Pinksteren ook de viering is
van het begin van het Christendom onder het Nieuwe verbond.
Het was op Pinksteren dat God voor het eerst Zijn Geest
beschikbaar stelde aan iedereen die zich bekeerde—zo werd de
Kerk van God gesticht, die Hij Christus opdroeg om te bouwen
(Matteüs 16:18). Pinksteren is voornamelijk beduidend voor
Christenen omdat op die dag God de Nieuwe Testamentische
Kerk vestigde.
Pinksteren vertegenwoordigt God die Zijn Kerk gebruikt—
degenen die bekeerd, herleven en getransformeerd worden
door Zijn Geest—om Zijn werk te doen in deze huidige era van
de geestelijke dominantie van Satan over de mensheid.

“maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige
Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te
Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).
Het eerste deel van deze profetie werd volbracht toen, op
het feest van Pinksteren, de volgelingen van Christus de
Heilige Geest ontvingen en hun werk begonnen van de verkondiging van Zijn evangelie aan de wereld (Handelingen 2:1,
4-18). Hun leven begon miraculeus te veranderen. Deze geestelijke transformatie, mogelijk gemaakt door de kracht van de
Heilige Geest, is de derde belangrijke stap in de Meesterplan
van Gods verlossing.
Met Gods Gift van Zijn Geest begon de volbrenging van de
profetieën van Jeremia 31:31-33 en Ezechiël 36:26-27. Hij
beloofde een nieuw verbond aan te gaan met de gemeente van
trouwe gelovigen. Hij beloofde Zijn wetten door middel van de
Heilige Geest in hun harten en hun verstand te schrijven en
niet langer alleen op tabletten van steen, zoals in de tijd van
Mozes. Het was op het Feest van Pinksteren van Handelingen
2 dat de Kerk van God—bestaande uit trouwe gelovigen in
Christus vervuld met Gods Geest—opgericht werd en het
evangelie van Christus aan de wereld gepredikt begon te worden.
Vroeger voorafschaduwde het Feest van Pinksteren alleen
een bekeerd lichaam van gelovigen, maar nu wordt daarmee
jaarlijks het belang van de Kerk en zijn werk in het plan van
God erkend en gevierd.
Verwijst de Bijbel met andere namen naar het Feest van
Pinksteren?
“Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst,
zult gij vieren . . .” (Exodus 34:22).
“En op de dag der eerstelingen, wanneer gij een nieuw
spijsoffer de HERE brengen zult, op uw feest der weken,

Zijn de Bijbelse Heilige Dagen Christelijke Feestdagen?

W

aarom houden de meeste mensen heilige dagen die verschillend zijn van de feestdagen die opgesomd worden in de
Bijbel? Wanneer werden de bijbelse feestdagen veranderd en
waarom? Hoe kunnen wij zeker zijn welke heilige dagen Christenen zouden moeten vieren?
Hier komen de antwoorden hierop!
Jezus Zelf zette een voorbeeld voor ons (1 Johannes 2:6) in het
houden van de heilige feestdagen geboden in de Heilige Bijbel
(Matteüs 26:17; Marcus 1:21; Lucas 4:16, 31; Johannes 7:8-10, 14,
37). Zijn apostels en hun volgelingen, die in Zijn voetstappen verdergingen en Zijn voorbeeld volgden, hielden vast aan dezelfde
feestdagen (Hand. 2:1; 12:2-4; 16:13; 18:4, 19, 21; 20:6; 27:9; 1
Korintiërs 5:7-8). De Encyclopaedia Britannica (13de uitgave),
onder “Feestdagen,” geeft aan dat het “overvloedig duidelijk is
dat Christus en Zijn volgelingen de aangestelde Joodse feestdagen hielden.”
Trouwe Christenen gingen verder, voor enkele eeuwen na de
dood van Christus, om Zijn voorbeeld en die van de apostels te
volgen in het houden van de feestdagen. Maar dit alles veran-
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derde toen een politiek geëngageerde heidense vorm van Christendom zich ontwikkelde binnen het Romeinse Rijk.
Historicus Stewart Easton legt uit hoe en wanneer de veranderingen met behulp van de Romeinse keizers plaatsvonden. “Constantijn [A.D. 306-337], hoewel niet een gedoopte Christen tot hij
op zijn sterfbed lag, nam een actieve interesse in de [Christelijke]
religie, door de belangrijke Raad van Nicea voor te zitten . . . Tijdens de vierde eeuw, onder keizerlijke bescherming . . . , maakte
de Christelijke religie . . . snelle vooruitgang, zelfs in de landbouwgebieden waar de vroegere goden nooit geheel hun aantrekkingskracht hadden verloren. Toen (A.D. 392) [Keizer]
Theodosius I verordende dat het Christendom voortaan de enige
godsdienst zou zijn in het [Romeinse] rijk, werd het platteland
gedwongen tenminste de vormen van het Christendom aan te
nemen en zich daaraan te onderwerpen. Maar het zou vermoedelijk moeilijk voor enige waarnemer geweest zijn om veel verschil te bespeuren . . . Het is duidelijk dat deze mensen weinig
afwisten van de leerstellingen of theologie van het Christendom,
en de heidense feestdagen en ceremonieën voor het grootste

zult gij een heilige samenkomst hebben, gij zult generlei
slaafse arbeid verrichten” (Numeri 28:26).
Het Griekse woord pentekoste, dat “50ste” betekent, werd
de Nieuwe Testamentische naam voor het Oude Testamentische “Feest van Weken” omdat het plaatsvindt 50 dagen
(zeven weken plus een dag) na de eerste wekelijkse Sabbat
die tijdens de dagen van het Pascha en Feest van Ongezuurde
broden (Leviticus 23:10-16).
Pinksteren stond ook bekend als “het feest van de oogst,
der eerstelingen van uw vruchten” (Exodus 23:16). Deze
naam was een voorbode voor de oprichting van de Nieuwe
Testament Kerk. Christenen zijn diegenen “die de eersteling
van de Geest” hebben en degenen die “zijn losgekocht van
onder mensen en die eerstelingen zijn van God en van het
Lam” (Romeinen 8:23; Openbaring 14:4). James writes,
“Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het
woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn
onder zijn schepselen” (Jakobus 1:18).
De feestdagen die op Pinksteren volgen, wijzen naar Gods
plan om het overige deel van de mensheid tot berouw te brengen. De aspecten van het plan Gods weergegeven door de drie
lente feestdagen—Pascha, Ongezuurde Broden en
Pinksteren—zijn reeds in vervulling gegaan. Maar de profetische implicaties van de laatste vier feestdagen, die in de herfst
van elk jaar gehouden worden, moeten nog in vervulling gaan.
Die kijken uit naar profetische gebeurtenissen die nog dienen
te gebeuren.
Laat ons nu gaan kijken hoe de latere feestdagen aspecten
vertegenwoordigen van het geweldige plan van God om verlossing aan veel meer mensen te bieden.

HET BAZUINENFEEST
Welke onderscheidt brengt de vierde feestdag van God,
het Bazuinenfeest?
“Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de
eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondeel rechtstreeks werden gefuseerd in de nieuwe officiële godsdienst (the Heritage of the Past: From the Earliest times to 1500,
1964, p. 402, nadruk toegevoegd).
Charles Guignebert, die een professor van de geschiedenis
van Christendom was aan de Universiteit van Parijs, beschrijft de
voortzetting van het proces als volgt: “Nu aan het begin van de
vijfde eeuw, de onwetende en de semi-Christen stroomden de
Kerk in in grote getallen . . . Zij waren geen van hun heidense
gewoonten vergeten . . . De bisschoppen van die periode moesten zich tevredenstellen met het herstellen van de schokkende
misvormingen van het Christelijke geloof dat zij rond hen waarnamen, zo goed als zij konden . . . Zij moesten tevreden stellen
met . . . het tot een latere datum uitstellen van hun taak het bijgeloof uit te delgen, die zijzelf ongerept bewaarden . . . Deze
‘latere datum’brak nooit aan en de Kerk paste zichzelf zo goed
als zij kon aan hen en hun gewoonte en geloof. Op hun beurt
waren zij tevreden dat zij hun heidendom in een Christelijke jasje
konden steken” (the Early History of Christianity, 1927, pag. 208210, nadruk toegevoegd).
Tijdens deze periode— in de prille eeuwen na het heengaan
van de oorspronkelijke apostels— verdween de inachtneming
van bijbelse gebruiken, inclusief de zevende daagse Sabbat en

digd door bazuingeschal, een heilige samenkomst”
(Leviticus 23:24).
Het Bazuinenfeest wordt gehouden op de eerste dag van de
zevende maand van de Hebreeuws kalender—vallend in de
herfst in de noordelijke halfrond, in september of oktober. Met
dit feest, bij de Joden bekend als Rosh Hashanah, begint ook
het Joodse civiele jaar. In de oude tijden vierde Israël dit feest
met accent op het blazen van bazuinen, de voornaamste methode om een bijeenkomst van de mensen aan te kondigen of
om mensen te waarschuwen van een dreigend gevaar of oorlog.
Een beduidend merendeel van de profetieën in het boek van
Openbaring gaat over het blazen van zeven bazuinen. Deze
bazuinen vertegenwoordigen de voortgang van gebeurtenissen
in de rampzalige tijd beter bekend als de Dag van de Heer, die
in veel profetieën aangehaald wordt met betrekking tot de laatste der dagen. Het geschal van de bazuinen in Openbaring
waarschuwt voor dreigende rampen op dezelfde wijze als het
blazen van bazuinen in oude Israël toegepast werd.
Welke gebeurtenissen zijn in het plan van God rechtstreeks
met het klinken van een bazuin verbonden?
“En de zevende engel blies [the laatste profeticshe
bazuin] de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel,
zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen
aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning
heersen tot in alle eeuwigheden” (Openbaring 11:15).
“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods,
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven
zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden,
die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht,
en zó zullen wij altijd met de Here wezen” (1 Tessalonicenzen 4:16-17).
“En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal
de feestdagen van God praktisch van de nieuwe en groeiende
Godsdienst. Zij werden vervangen door andere gebruiken en
een nieuwe set van godsdienstige feestdagen.
Profetieën, openbaren nochtans, dat God van de hele wereld
zal vereisen om deze zelfde bijbelse feestdagen in de toekomst
te houden. In Zacharia bijvoorbeeld lezen we dat God van mensen gaat vereisen dat zij het Loofhuttenfeest zouden bijwonen
na Christus terugkeer (Zacharia 14:16). Jesaja profeteert dat
mensen van alle landen regelmatig de wekelijkse Sabbat tijdens
het duizendjarige rijk zullen houden (Jesaja 66:23). Jesaja en
Micha profeteren van die tijd: “en vele natiën zullen optrekken
en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN,
naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande
zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion
zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem” (Micha
4:2; vergelijk met Jesaja 2:3).
Sommige trouwe Christenen houden tot op de dag van vandaag de heilige feestdagen, dezelfde feestdagen van God die
Christus ook hield. God stelde deze jaarlijkse gelegenheden in om
Zijn mensen te attenderen van de missie van Christus als de Messias. Deze heilige dagen zijn werkelijk Christelijke feestdagen in elk
opzicht en Christenen zouden hen overal moeten houden.
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en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het
andere” (Matteüs 24:31).
“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden—in
een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de
bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want
dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit
vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit
sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord
werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning” (1 Korintiërs 15:51-54).
Deze centrale gebeurtenis in profetie, de triomfantelijke
terugkeer van Jezus Christus om de aarde met behulp van
Zijn herrezen heiligen te regeren, is specifiek verbonden met
het blazen van Bazuinen. De donderende explosie van de
laatste bazuin zal Zijn tweede komst aankondigen om het
Koninkrijk van God op aarde te vestigen.
De terugkeer van Christus is het volgende aspect van Gods
plan dat in de Bijbel wordt geprofeteerd. Het is de vierde
stap—de centrale gebeurtenis—in het zevenstappen plan van
Gods verlossing. (Voor een grondige uitleg van de profetische gebeurtenissen vertegenwoordigd door de zeven bazuinen in Openbaring, vergeet niet om een kosteloos exemplaar
aan te vragen van het boekje The Book of Revelation
Unveiled.)

Wat moet eerst gebeuren voor deze eindtijdgebeurtenissen
kunnen beginnen?
“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Matteüs 24:14).
Christus beloofde terug te keren, nadat het ware evangelie
van het komende Koninkrijk aan de hele wereld is gepredikt.
Wij leven in die geprofeteerde tijd wanneer de Kerk verder
gaat met haar commissie om het evangelie te verkondigen en
volgelingen (Matteüs 28:18-20), te maken en te onderwijzen,
zoals afgebeeld door het Feest van Pinksteren.
Het Bazuinenfeest verwijst naar de Dag van de Heer, naar de
angstaanjagende gebeurtenissen die plaats zullen vinden net
voor en tijdens de terugkeer van Jezus als Koning der Koningen
en de Heer der Heerscharen (Openbaring 19:11-16). Maar het
verwijst ook naar het blije moment wanneer Christenen, levenden en doden, Gods geschenk van eeuwig leven in de eerste
opstanding zullen ontvangen. Het Bazuinenfeest vertegenwoordigt die centrale tijd in het plan van God wanneer Hij dit huidige kwade tijdperk tot een einde zal brengen en Zijn heerschappij en regering over de mensheid zal vestigen.

DE VERZOENDAG
Wat is de betekenis van de Verzoendag in oud Israël?
“Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de
zevende maand op de tiende der maand zult gij u verootmoedigen [by fasting], en generlei werk doen, zomin de
geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden

HOE OFFERRANDEN EN DE FEESTDAGEN VERBAND HOUDEN MET ELKAAR

I

edereen die over Gods feestdagen in het Oude Testament leest,
zal opvallen dat rituele slachtoffers intiem met heilige gelegenheden werden geassocieerd. Waarom? Wat is het verband
tussen slachtoffers en de feestdagen van God?
Eerst moeten wij begrijpen dat de offeranden Jezus Christus
vertegenwoordigen. Let op de volgende verklaring in het boek
van Hebreeën, geschreven aan de Joodse Christenen:
“. . . alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk
moesten dus hiermede de afbeeldingen [dat is, de aardse tabernakel en het offerande systeem] van de hemelse dingen gereinigd worden [dierlijke offeranden], maar de hemelse dingen zelf
met betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding
van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede,
voor het aangezicht Gods te verschijnen” (Hebreeën 9:22-24).
In oud Israël vertegenwoordigde een fysieke tabernakel de
aanwezigheid van God onder Zijn mensen. Maar vandaag de
dag leeft God door Zijn Geest, in— Hij woont in— Zijn mensen.
Christenen zouden derhalve zowel als individuen (1 Korintiërs
6:19) en als de Kerk, het “lichaam van Christus” (1 Korintiërs
12:12-13), beschouwd moeten worden als de “tempel” van Gods
Heilige Geest (Efeziërs 2:19-22).
Zoals de Bijbel uitlegt, “Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en
meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is,
niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken
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en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing
verwierf. Want als [reeds] het bloed van bokken en stieren en de
besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden,hoeveel te meer
zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als
een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?”
(Hebreeën 9:11-14).
De les hier is dat de zegeningen van Gods verlossingsplan,
zoals afgebeeld in Zijn feestdagen, beschikbaar zijn enkel voor
hen die Hij door het offer van Jezus verlost heeft. De noodzaak
voor ons om onze zonden door het offer van Christus te doen
bedekken werd symbolisch vertegenwoordigd in oud Israël—
hoewel de Israëlieten ontbraken aan een volledig begrip
waarom zij dit deden— door de rituele slachtoffers die zij van
God moesten slachten, voornamelijk tijdens de heilige feestdagen.
In een nog bijzondere wijze zouden wij bewust van moeten
zijn dat het offer van Christus de sleutel is van onze deelname in
het geweldige plan van God. Zijn offer zal altijd de sleutel blijven tot onze verlossing— en de sleutel tot onze vermogen om
Gods verlossingsplan te begrijpen zoals geopenbaard wordt in
Zijn heilige feestdagen. Derhalve blijft er een vitale, hoewel
oneindig veel beter, verband tussen Zijn eeuwige offer en Gods
heilige feestdagen. Deze schakel tussen offerranden en feest is
nooit verbroken geweest.

vertoeft. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan
worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd
worden voor het aangezicht des HEREN” (Lev. 16:29-30).
Elk jaar op de Verzoendag werd de natie van oud Israël
figuurlijk van zijn zonden gereinigd. Deze figuurlijke reinigen
was enkel een type van een geestelijke reinigen die plaats zal
vinden na Christus terugkeer, eerst voor de mensen van Israël
en dan voor de rest van de wereld.
Hoe zal deze wens universele verzoening met God teweeggebracht worden?
“Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de
HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de
gunst des HEREN af te smeken. Zo zegt de HERE der
heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken
van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een
Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij
hebben gehoord, dat God met u is” (Zacharia 8:22-23).
Beginnend te Jeruzalem, in een hersteld en geestelijk gereinigde natie van Israël (Ezechiël 37:21-28), zal Christus het
proces starten om deze verzoening aan alle mensen te verlenen totdat de hele wereld zich bekeert en met God verzoent
en één wordt met Hem.
Wat is de reële en permanente verzoening voor de zonden
van een persoon?
“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden
heeft als een verzoening voor onze zonden” (1 Joh. 4:10).
“en wel gerechtigheid [rechtvaardiging] Gods door het
geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want
er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en
derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus
Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, door
het geloof, in zijn bloed” (Romeinen 3:22-25).
Jezus stierf als het verzoenende offer voor de zonden van
ieder mens zodat de mensheid—de hele wereld—uiteindelijk
met God verzoend kan worden. “Want alzo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16). De verzoendag vertegenwoordigt de vijfde stap in Gods meesterplan ter verlossing van
mensheid.
Dit deel van Gods plan werd op de Verzoendag in oud Israël
afgebeeld door twee speciale offerdieren, die ceremonieel apart
gezet werden om de verzoening van mensen tot God te vertegenwoordigen, door hen figuurlijk te reinigen van hun zonden.
Maar geen dierlijk offer is geschikt om ons van onze zonden te
reinigen. “want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of
bokken zonden zou wegnemen” (Hebreeën 10:4).
De twee geiten waren de symbolische dragers van zonden.
Op beiden werden alle zonden van de mensen symbolisch
geplaatst. Een geit werd in leven gehouden, maar naar een verlaten wildernis verbannen. De andere, die Jezus voorstelt, werd
gedood als een offer voor zonden (Leviticus 16:6-10, 15-16).
In dit drama vertegenwoordigt de verbannen levende geit het
deel van Satan in de zonden van de mensen. De gedode geit,

die Christus voorstelt, vertegenwoordigde Christus die de straf
voor de zonden van de mensen op Zichzelf aannam.
Ceremonies op deze dag wezen zelfs naar het reinigen of het
vergeven van zonden gedaan in onwetendheid door een verzoenend offer.
“maar in de tweede [deel van de tabernakel] alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde
voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid
bedreven. Daarmede gaf de heilige Geest te kennen, dat de weg
naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog
bestond” (Hebreeën 9:7-8).
Waarom was het “Heilige der Heiligen,” de binnenkamer
van het tabernakel dat rechtstreekse toegang tot God symboliseerde, niet geopend voor de volledige gemeente “terwijl de
eerste tabernakel nog steeds stond”? Omdat het verzoenende
offer van Christus nog niet gebracht was. Enkel Zijn offer, niet
het offer van dieren, kan oprecht onze zonden verzoenen.
Voorheen betekende de verzoendag dat Jezus het verzoenende
offer voor mensheid zou worden.
Hoe kunnen we weten dat de dood van Christus het verzoenende offer voor mensheid is?
“. . . wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus
Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor
onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor
die der gehele wereld” (1 Johannes 2:1-2).
Paulus bevestigt dat “dat God in Christus de wereld met
Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe
te rekenen . . .” (2 Korintiërs 5:19). The American Heritage
Dictionary, elektronische uitgave, definieert de theologische
betekenis van het woord verzoening als “goedmaking of een
geval van relatieherstel tussen God en mensen.” De Verzoendag
wijst naar de tijd in de toekomst wanneer God de mensheid met
Zichzelf door Christus zal verzoenen. De Verzoendag vertegenwoordigt de tijd wanneer de mensheid uiteindelijk één zal zijn
met God en niet langer gescheiden van Hem.
Waarom is verzoening voor de mensheid noodzakelijk? Het
is vereist om twee redenen. Ten eerste, “ongelovigen, wier
overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der
heerlijkheid van Christus . . .” (2 Korintiërs 4:4). Ten tweede
mensen “verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven
Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart” (Efeziërs 4:18). De hardheid van het menselijke hart, die door een combinatie van onwetendheid en
menselijke natuur samen met de invloed van Satan veroorzaakt wordt, heeft mensen geleid tot zondigen en derven de
glorie Gods (Romeinen 3:23).
Wanneer zal God de invloed van Satan verwijderen?
“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel
des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de
draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij
bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en
sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet
meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd
waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten” (Openbaring 20:1-3).
Onmiddellijk na Christus terugkeer, zal God Satan voor
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1000 jaren verbannen worden. Dit zal Gods eerdere belofte
vervullen, gedaan in de aanwezigheid van Adam en Eva, dat
het komende Zaad (de Messias) zou “verbrijzelen” (beschadigen en onbruikbaar maken) Satans “hoofd”—zijn leiderschap
en invloed over de mensheid (Genesis 3:15).
Hoe zal God beginnen de hardheid van het menselijke hart
te verwijderen?
“De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan
talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar
Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen
tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).
Met Satan verbannen en zijn misleidende en vernietigende
invloed verwijderd, zal Christus beginnen de hardheid van hart
veroorzaakt door onwetendheid en menselijke natuur te verdrijven door het onderrichten van iedereen hoe tot berouw en
bekering te komen. De Verzoendag, als een Christelijk feest,
herinnert ons eraan dat het verzoenende offer van Christus niet
alleen voor de individuele Christenen in dit tijdperk is, maar
voor de vergeving en verzoening van alle mensen. Deze verzoening bereidt de weg voor zodat Christus alle mensen bijeen
kan vergaren—zo velen die gewillig zijn—in het Koninkrijk
van God tijdens de 1000 jarige heerschappij van Jezus na de
ballingschap van Satan.

HET LOOFHUTTENFEEST
Hoe wordt het feest dat de zesde stap in Gods plan vertegenwoordigt gevierd?

“. . . Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint
het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. Op
de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei
slaafse arbeid zult gij verrichten” (Leviticus 23:34-35).
“Zeven dagen zult gij feest vieren ter ere van de HERE,
uw God, op de plaats [of plaatsen; Exodus 20:24;
Johannes 4:21] die de HERE verkiezen zal; want de
HERE, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in al
het werk uwer handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn”
(Deuteronomium 16:15).
De eerste keer dat de Bijbel het Loofhuttenfeest vermeldt,
wordt het Het Feest van inzameling (Exodus 23:16) genaamd.
Het is het geweldige herfst oogstfeest waar mensen van iedere
hoek van Israël samenkwamen om te vieren. Gedurende het
gehele oogstseizoen legden zij dieren en producten terzijde
voor deze speciale week van vreugde. Iedereen genoot van een
overvloed van voedsel, drank en gezelschap.
Het was ook een herdenking van de vrede en veiligheid dat
God had beloofd indien zij Hem ijverig zouden gehoorzamen.
Merk op de instructies die Hij hen gaf: “Maar wanneer gij de
Jordaan zult zijn overgetrokken en woont in het land dat de
HERE, uw God, u zal doen beërven, en Hij u rust geeft van al
uw vijanden aan alle kanten, en gij veilig woont, dan zult gij
naar de plaats, die de HERE, uw God, verkiezen zal om daar
zijn naam te doen wonen, alles brengen, wat ik u gebied . . . gij
zult u verheugen voor het aangezicht van de HERE . . .”
(Deuteronomium 12:10-12). Dit feest is een viering van Gods

Wat Zei Paulus Precies in Kolossenzen 2:16?

D

e apostel Paulus schreef aan de Christenen in Kolossenzen, een
niet-joodse gemeente: “Laat dan niemand u blijven oordelen
inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe
maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen
komen moest . . .” (Kolossenzen 2:16-17).
Deze passage, vermoedelijk meer dan enig ander in de Bijbel,
wordt door degenen die de feestdagen van God afkeuren aangehaald als bevestiging dat de bijbelse feestdagen afgedaan zijn.
Jammer genoeg is zo'n redenering gebaseerd op verkeerde kennis en misleidende vertalingen van de instructies van Paulus.
Van de context zien wij dat Paul, in deze passage bezig was, een
plaatselijke ketterij tegen te werken. Door het zo te doen bevestigt
hij eigenlijk en legde hij uit de waarde van Gods dagen aan Christenen. Hij legt uit dat zij “toekomstige dingen” aankondigen.
Met andere woorden de focus van Gods feestdagen is op de toekomst en daarmee rechtstreekse relatie leggende tussen Gods plan
en de opdracht die Christus gaf aan Zijn Kerk. Laat ons nu onderzoeken wat Paulus eigenlijk zegt over Sabbatten, nieuwe manen
en “heilige dagen in dit vers.
Eerst moeten wij begrijpen dat Paulus een ketterij aan het
bezweren was. Foute leraren waren binnen de gemeente te Kolossen geïnfiltreerd. Deze bedriegers hadden de Christenen te Kolossen beïnvloed door introductie van hun eigen godsdienstige
filosofieën. Dit spoorde Paulus aan de Kolossenzen te waarschuwen, “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en
door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der
mensen” (Kol. 2:8). De door mensen verzonnen traditie— niet de
geopenbaarde instructies van Gods Woord in de Bijbel— was het
probleem dat Paulus tegenwerkte. Voorheen had Jezus de Fari-
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zeeërs onder handen genomen over hetzelfde soort problem-en.
Zij hadden ook hun tradities voor de geboden van God geplaatst
(Marcus 7:8-9, 13).
Paulus probeerde de ogen van de Kolossenzen gericht te houden op Christus als het hoofd van de Kerk (Kolossenzen 1:18; 2:10,
19). Maar deze valse leraren probeerden hen te overtuigen om
hun eredienst tot de engelen (Kolossenzen 2:18) te richten en om
hun eigen lichamen (vers 23) te verwaarlozen. Nergens in de Bijbel
worden zulke vervormde ideeën onderricht.
Paulus karakteriseerde de Kolossenze ketterij als “ijdel bedrog”
en “de wereldgeesten” (vers 8). De bedriegers overtuigden de
Kolossenzen om eenvoudige bijbelse instructie te negeren ten gunste van “de overlevering der mensen.”
Welke type van bedrieglijke voorschriften heeft Paulus bestreden? “raak niet, smaak niet, roer niet aan . . . zoals het gaat met
voorschriften en leringen van mensen” (verzen 21-22). De ketters
bepleitten kunstmatige voorschriften aangaande fysieke dingen
die “die door het gebruik teloorgaan” (vers 22).
Waarom is dit belangrijk? De bedriegers waren vermoedelijk
voorlopers van een belangrijke godsdienstige beweging, gnosticisme, dat floreerde in de tweede eeuw. Zij vertegenwoordigden
niet de heersende stroming van het Joodse denken van die dag
noch waren zij trouw aan de geschriften.
Zij geloofden dat verlossing verkregen kon worden door voortdurende overpeinzing van het “spirituele” — tot, zoals Paul uitlegde,
de “verwaarlozing” van het fysieke lichaam toe (vers 23). Het scheen
dat zij in verschillende rangen van engelen geloofden en in indirecte
menselijke wisselwerking met engelen.
Paulus duidde aan dat zij alle fysieke zaken, inclusief het mense-

begeleiding, bescherming en zegeningen van Zijn mensen.
Jezus Christus zal die zelfde zegeningen zelfs meer overvloedig geven aan de hele wereld wanneer Hij terugkeert en
Zijn regering op aarde vestigt. Wat het oude Israël voor een
week kon genieten aan het einde van de herfstoogst, was
slechts een voorafschaduwing van wat Hij zou brengen aan de
hele mensheid wanneer Hij de rol van Koning der Koningen
en de Heer der Heerscharen aan zou nemen.
Zal Christus aandringen dat iedereen het Loofhuttenfeest
viert nadat Hij terugkeert?
“Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen
Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der
heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit
de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen,
neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien
het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en
komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de
plaag waarmee de HERE de volken zal treffen, die niet
heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de
straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet
heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren” (Zacharia
14:16-19).
Het blije feest van inzameling vertegenwoordigt de tijd tijdens welke God een geweldig grote oogst van de mensheid in
lijke lichaam beschouwden, als decadent. Hij verklaarde expliciet
dat de ketterijen die hij “dat alles zijn dingen, die door het gebruik
teloorgaan [fysieke dingen] zoals het gaat met voorschriften en
leringen van mensen” (vers 22). Paulus vertelt ons dat hij menselijke
geboden en doctrine— niet de geboden van God tegenwerkte.
De ketters te Kolosse hadden verschillende kunstmatige verboden ingesteld— zoals “raak niet, smaak niet, roer niet aan” (vers
21)— tegen het genieten van fysieke dingen. Zij hadden voornamelijk bezwaar tegen de genoeglijke aspecten van Gods feestdagen— het aspect van eten en drinken— dat geboden wordt in de
Bijbel (Deuteronomium 12:17-18).
Toen Paulus schreef, “. . . Laat dan niemand u blijven oordelen
inzake eten . . .” (vers 16), hij besprak niet welke soort voedsel dat zij
zouden of niet zouden moeten eten. Het Griekse woord brosis, vertaald met “voedsel,” verwijst niet naar het soort voedsel dat iemand
wel of niet zou eten, maar naar “de daad van het eten” (Vine’s Complete Expository dictionary of Old and New testament Words, 1985,
“Food” ). Het punt is dat de bedriegers feesten minachtten— en alle
vormen van eten en drinken voor genot.
Paulus onderrichtte dat de Christenen te Kolosse zich niet moesten laten beïnvloeden door de bezwaren van deze valse leraren
tegen voedsel en drank en zich verheugen op Sabbatten, feestdagen en nieuwe manen.
Misschien zouden wij nu, het verband tussen nieuwe maan en de
feestdagen van God vermelden. De datums voor het houden van
Gods feestdagen worden door een lunaire kalender vastgesteld.
Derhalve zijn nieuwe manen— die het begin van de maanden markeert— belangrijk voor het vestigen van de juiste feest datums. In
tegenstelling tot Gods Heilige Dagen, zijn nochtans, inachtnemingen van nieuwe manen in de Bijbel niet bevolen. In het Millennium
zal de gewoonte om van elk nieuwe maan een speciale gelegen-

Zijn familie zal bijeenbrengen. Eerst “en aldus zal gans Israël
behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit
Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden”
(Romeinen 11:26).
Dan zal God verlossing naar iedereen aanbieden. De profeet
Daniël maakt dit duidelijk: “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk
een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen . . . en
hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht,
en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij
is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn
koningschap is een, dat onverderfelijk is” (Daniël 7:13-14).
Hoe zal kennis van Gods wegen naar alle naties gaan?
“Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste
opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht,
maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en
zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend
jaren” (Openbaring 20:6).
“En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal
de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste
der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En
volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de
berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat
Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn
paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en
heid te maken opnieuw worden hersteld (Jesaja 66:23), maar geen
bijbels bevel bestaat nu die hun inachtneming vereist.
Nu terug naar het hoofdpunt van Paulus: De bedriegers te Kolosse
hadden geen autoriteit te oordelen of vast te stellen hoe de Kolossenzen Gods feestdagen zouden moeten houden. Daarom zei Paul,
“Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op
het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat . . . (verzen 16-17).
Merk op dat Paulus hen vertelt valse menselijke oordeel af te
keuren, niet Gods oordeel dat in de Bijbel wordt gevonden.
Nu zouden wij nog een grammaticale kwestie moeten opmerken.. De woorden “op het stuk van” zijn van het Griekse zelfstandige naamwoord meros vertaald, die een deel van iets aanduidt.
Daarom een nauwkeuriger vertolking van wat Paulus schreef zou
zijn “Laat dan niemand u blijven oordelen . . . in een deel van een
feestdag, nieuwe maan of sabbat . . .”
Paulus is gewoonweg consequent. Eten of drinken is een
geschikt deel van Sabbat en feestdag volgens de Bijbel. Daarom
gebruikt Paulus meros (“deel” ) om alle delen of aspecten van Gods
Heilige Dagen te behandelen dat deze ketters misschien zouden
veroordelen of bekritiseren. Niets in deze passages stelt zelfs voor
dat God Zijn Sabbatten of Heilige Dagen afschafte noch autoriseerde Paulus om zo te doen. Bezwijken voor de beklemmende
invloed van die vroege gnostische ketters is wat Paulus veroordeelt,
niet de inachtneming van Sabbatten en feestdagen.
Gods feestdagen zijn tijden van vreugde en viering. Hij beveelt
ons deze bij te wonen en ons te verheugen met onze kinderen—
onze hele gezin (Deut.12:5, 7; 14:26). Hij wil dat wij ons in hen verblijden. Geen wonder dat Paulus de ondoordachte ascetische
filosofie van de Kolossense ketters met zo’n kracht veroordeelde.
Paulus was bezig het recht van de Christenen te beschermen om van
het feesten te genieten op Gods heilige feestdagen.
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des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot
in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen
volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij
zullen de oorlog niet meer leren” (Micha 4:1-3).
Welke andere zegeningen zullen overvloedig aanwezig
zijn tijdens het 1000 jarig rijk van Jezus op aarde?
“Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw
de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap
verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het
kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en
een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen
samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een
zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest
van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten
op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van
kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee
bedekken” (Jesaja 11:5-9).

DE LAATSTE GROTE DAG
Wat is het zevende en laatste jaarlijkse feest van God?
“Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven
dagen het feest des HEREN vieren; op de eerste dag zal er
rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn” (Leviticus
23:39).
“Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de
eerste tot de laatste dag; zij vierden zeven dagen feest, en
op de achtste dag was er een feestelijke vergadering, volgens het voorschrift” (Nehemia 8:19).

De zeven dagen van het Loofhuttenfeest worden door nog
een hoge dag opgevolgd, waarop God een samenkomst
beveelt. Deze achtste dag is de Laatste Grote Dag van het
feestseizoen en het vertegenwoordigt de finale of zevende, stap
in Gods Verlossingsplan.
Als het 1000 Jarige Rijk van Christus op aarde (Openbaring
20:4) door andere geprofeteerde gebeurtenissen opgevolgd
wordt, dan zal het Loofhuttenfeest ook opgevolgd worden door
een slotfeest dat de ontknoping van die laatste gebeurtenissen
voorstelt—de laatste aspecten van Gods doel en bestemming
voor de mensheid op onze fysieke planeet. Het boek van
Openbaring openbaart dat alle mensen die gestorven zijn zonder ooit van Christus gehoord te hebben of van Gods levenswijze geleerd te hebben zullen herrezen worden en de gelegenheid gegeven worden om eeuwig leven te ontvangen. Dit
brengt ons naar de voleindiging van het plan van God.
Johannes schrijft: “En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En
nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de
doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken
geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden,
die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden,
die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn
werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des
vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En
wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het
boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”
(Openbaring 20:12-15).
Dit is de opstanding van “De overige doden werden niet
weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren”
vermeld in Openbaring 20:5. Deze opstanding van vele miljoenen mensen tot fysiek, vergankelijk leven is grafisch afgebeeld in Ezechiël 37:1-12. In deze herrijzenis, zullen volgens
Jezus de doden van alle voorbije tijdperken—mensen zoals
de koningin van het Zuiden (of Sheba) van de tijd van

Gehoorzame volgelingen van God

L

eden van de Verenigde Kerk van God, een Internationale
Vereniging, de uitgever van deze Bijbel Studie Cursus, zijn
gehouden te leven naar ieder woord van God (Matteüs 4:4),
inclusief Zijn instructies om op Zijn jaarlijkse feestdagen samen
te komen. Door deze feestdagen herinnert God ons regelmatig
door Zijn geschreven Woord, van Zijn ontzagwekkend en liefdevolle plan voor de mensheid.
Leden van de Verenigde Kerk van God zijn gehouden de
waarheid te verkondigen van Gods plan en Zijn komende
Koninkrijk naar de wereld (Matteüs 24:14). Zij zijn deel van de
familie die God bouwt— Zijn eigen kinderen— die eeuwig leven
bij de terugkeer van Christus zullen ontvangen (1 Johannes 3:12; 1 Korintiërs 15:51-53).
Als kinderen van God verwachten leden van de Kerk een
“nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont” (2 Petrus 3:13). Zij verwachten vurig Jezus terugkomst
zodat zij Hem kunnen helpen in het brengen van ware bekering en verlossing naar de wereld (Lucas 11:2; Openbaring 3:21).
Om hun missie te volbrengen en om de nabijheid en eenheid
in Christus te handhaven verwacht Christus van hen, leden van
Zijn Kerk, regelmatige samenkomsten zoals geboden in de Bij-
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bel (Exodus 20:8-11). Zij nemen de waarschuwing serieus: “En
laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot
liefde en goede werken. 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar
elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag
ziet naderen” (Hebreeën 10:24-25).
De Kerk komt samen op de zaterdag, de sabbat, zoals het de
gewoonte was van Jezus en de apostels (Lucas 4:16, 31-32; Handelingen 13:14, 42, 44). Zijn leden streven het voorbeeld van
Jezus en de apostels te volgen in alle dingen (1 Johannes 2:6; 1
Korintiërs 11:1).
Leden van de Verenigde Kerk van God zijn toegewijd in het
bewaren en verkondigen van “het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Judas 3). Zij komen samen in vele steden
rond de wereld. Zij zijn ijverig en toegewijd in het gehoorzamen van God en in het elkander liefhebben en het volbrengen
van de Kerk missie om het ware evangelie van het Koninkrijk
van God te verspreiden.
Iedereen die de waarheid wenst te leren, God te gehoorzamen en met anderen gelijkgestemde samen te komen zijn welkom op de diensten.

Salomo, de inwoners van het oude Assyrische bolwerk van
Nineveh van de tijd van Jonah en de mensen van de tijd van
Christus—iedereen zal samen herrezen worden (Mat. 12:41-42).
Dit oordeel zal plaatsvinden in de loop der tijd terwijl deze
mensen Gods waarheid horen en leren voor de eerste keer.
Degenen die opstaan in deze herrijzenis en berouw tonen—en
de Bijbel duidt aan dat de meesten zich zullen bekeren—ontvangen de Geest van God. “En gij zult weten, dat Ik de HERE ben,
wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen. Ik
zal mijn Geest in u geven zodat gij herleeft . . . en gij zult weten,
dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord
des HEREN” (Ezechiël 37:13-14). In deze opstanding zal God
aan hun de gelegenheid voor verlossing geven—een gelegenheid geven die zij nooit eerder hadden.
Heeft Jezus gesproken over een verband tussen de Laatste
Grote Dag en het ontvangen Gods Geest?
“En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus
en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot
Mij en drinke. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in
Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er
nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was” (Johannes 7:37-39).
De meeste mensen houden zich aan het begrip vast dat God
degenen die onbehouden gestorven zijn naar een altoos brandende hel stuurt om voorgoed gekweld te worden. Dit is een
van de grootste misleidingen dat Satan mensheid heeft aangesmeerd. Het is eenvoudigweg niet waar. Integendeel, de Bijbel
onderricht voortdurend dat elk persoon die sterft in zijn graf
blijft, zonder bewustzijn of pijn (Prediker 9:5; Psalmen 6:5)
totdat God hem ten leven opwekt. (Voor meer gedetailleerd
bewijs vergeet niet om de boekjes aan te vragen: Heaven and
Hell: What Does the Bible Really Teach? en What Happens
After Death?)
Jezus legde uit dat iedereen die doodgaat uit zijn graf herrezen zal worden, en niet uit een altoos brandende hel:
“Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die
in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten
leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten
oordeel” (Johannes 5:28-29). Sommige vertalers interpreteren
deze gebeurtenis verkeerd als zijnde een “opstanding om veroordeeld te worden.” Zo'n vertaling weerspiegelt niet nauwkeurig wat de Bijbel onderricht.
Het laatste oordeel van de mensheid, zal niet zijn in de
vorm van een herrijzenis naar automatische veroordeling.
Eerder zal het de tijd zijn wanneer degenen die nooit een uitleg
van Gods waarheid hebben gehoord, uiteindelijk een kans zullen krijgen om de waarheid te horen en tot bekering te
komen—door na de wederopstanding geruime tijd onderricht
te krijgen over Gods waarheid om tot berouw te komen en om
God te bewijzen dat zij echt eeuwig leven willen en gewillig
zijn om zich aan Hem te onderwerpen.
Door de wondere vooruitziendheid van God zullen alle mensen van de gelegenheid genieten om Zijn waarheid te leren en
om tot berouw te komen, omdat God wil “dat alle mensen
behouden worden” (1 Timoteüs 2:4). God zal degenen die
Scott Ashley

berouw tonen vergeven (de bijbelse aanwijzingen laat zien dat
het merendeel zich zullen bekeren) en hen Zijn Geest geven en
uiteindelijk verlossing in Zijn Koninkrijk. Onthoud dat, “De
Here talmt niet met de belofte . . . daar Hij niet wil, dat sommigen
verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9).
Hij zorgt ervoor dat iedereen een echte persoonlijke gelegenheid krijgt om zijn naam in ingeschreven te krijgen in het boek
des leven.
Ten slotte zal deze tijd van oordeel eindigen wanneer de
onverbeterlijk slechten—degenen die na
hun gelegenheid om zich
te bekeren
toch weigeren Gods
wegen aan te
nemen—
worden
geworpen in
de poel des Leden van de Verenigde Kerk van
vuurs
(Openbaring God komen ieder jaar bijeen in
20:14-15).
gehoorzaamheid aan God’s bevel

het Loofhuttenfeest te houden.
Wat
beschrijft de
Bijbel als de slotsom van deze laatste oordeelperiode?
“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want
de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,
en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een
nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God,
getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik
hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent
van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij
zullen zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en Hij
zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet
meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”
(Openbaring 21:1-4).
Wat in Openbaring 21-22 volgt beschrijft kort de gemeenschap van degenen die verlossing hebben ontvangen en voor
eeuwig vreedzaam en harmonisch met elkaar leven in de aanwezigheid van God. In Zijn fantastische Koninkrijk zal God de
betekenis van Zijn belofte openbaren, “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring 21:5).
Gods feestdagen vieren de zeven stadia van Zijn fantastisch, allesomvattende plan zo dat wij geloof kunnen hebben
in Hem en rust verzekerd dat Hij weet wat Hij doet. Hij heeft
aan ieder detail gedacht om ons—iedereen die gewillig is —
tot berouw te brengen en ons eeuwig leven te gegeven.
Door het houden van Zijn feestdagen blijven wij geconcentreerd op wat belangrijk is in onze opvattingen over de toekomst en onze rol daarin. Elke keer dat wij de feestdagen vieren verdiepen wij ons begrip van de profetieën in de Bijbel die
de details van het fantastische plan van God openbaren.
Leden van de Verenigde Kerk van God, uitgevers van deze
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Bijbel Studie Cursus, komen ieder jaar bijeen op talrijke locaties rond de wereld in gehoorzaamheid aan het bevel van God
om het Loofhuttenfeest te houden. Bovendien houden zij de
andere jaarlijkse feestdagen van God in hun plaatselijke
menigte. Bezoekers zijn altijd welkom.
In deze les behandelen wij enkel de hoogtepunten van wat
de Bijbel openbaart over Gods Heilige Dagen en hun relaties
tot bijbelse profetieën. Voor meer informatie over de feestdagen van God vergeet niet om aan te vragen en te bestuderen
onze 64 bladzijden tellende boekje Gods Plan Volgens Zijn
Heilige Dagen. Voor een meer grondig begrip van het plan van
God zoals geopenbaard in de Bijbel Are We Living in the Time
of the End?, You Can Understand Bible Prophecy en The Book
of Revelation Unveiled. Al deze literatuur zal bijdragen tot een
beter begrip van de feestdagen van God en hun relaties tot Zijn
plan en tot de profetieën die veel van deze details openbaren.

ENIGE SLOTOPMERKINGEN
Deze les completeert de 12 lessen in de Bijbel Studie
Cursus. Door deze lessen leerde u de basiskennis die essentieel
is voor een correct begrip van de Bijbel. Wij hopen dat dit
enkel het begin is van een grondige en verdergaande studie
van Gods Woord.
Hoe nu verder? Wij stellen voor dat u grondig al deze 12
lessen herhaalt en herziet. De herziening is een vitale sleutel in
het begrijpen en vasthouden van wat u bestudeerd hebt. U zult
zelfs meer leren dan u ten tijde van de eerste tijd door de lessen vergaarde. Vergeet ook niet dat groeien in kennis en begrip
van de Bijbel een levenslange uitdaging is. Wij hopen dat u er
nooit genoeg van krijgt. Wij moedigen u aan om een dagelijkse gewoonte te ontwikkelen om uw Bijbel te bestuderen en
om het tijdschrift The Good News magazine te blijven lezen
evenals de vele boekjes die wij publiceren voor een voortdurende bijbelse educatie.
Wij hebben ook gemeenten overal ter wereld waar persoonlijke instructies verkrijgbaar zijn voor degenen die wensen
samen te komen met anderen van hetzelfde geloof. Of, indien
u een bezoek van een gekwalificeerde minister die in uw
gebied woont wenst te ontvangen, neemt u dan kontact met
ons op en wij zullen uw verzoek naar één van onze mensen
doorzenden die het Woord van God begrijpt, onderricht en beoefent.
Wij bieden u dit alles zonder enig verplichting of kosten van
uw kant. Onze enige verlangen is u te helpen in het begrijpen en
toepassen van Gods wegen zodat uw leven Hem zou behagen en
zodoende zult u Zijn Koninkrijk binnengaan wanneer Christus
terugkeert. Wij waarderen zeer dat u ons deze gelegenheid heeft
gegeven om u beter te helpen Gods Woord te begrijpen. Laat ons
weten hoe wij u verder kunnen helpen.
Indien u nog niet zo hebt gedaan, raden wij u ook aan elk
van de kosteloze boekjes te lezen die vermeld worden in elke
les van deze cursus. Vraag ook de volgende kosteloze boekjes
aan die een uitbreiding zijn op het materiaal dat behandeld
werd in deze les:
• Is er Leven na de Dood?
• Holidays or Holy Days: Does It Matter Which Days We Keep?
• Transforming Your Life: The Process of Conversion.
• The Church Jesus Built.
• Fundamental Beliefs of the United Church of God.
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Punten ter overweging
Deze vragen zijn bedoeld als studiehulp. Wij raden u aan
om de tijd te nemen de antwoorden op deze vragen uit te
schrijven en deze te vergelijken met de aangereikte verzen.
Neem a.u.b. schriftelijk contact met ons op met eventueel
commentaar of suggesties en met vragen over deze les of
de rest van de cursus.
• Heeft Jezus Christus de bijbelse feestdagen gehouden?
(Mattheus 26:17; Johanes 14, 37).
• Zijn de apostels doorgegaan met het houden van de bijbelse feestdagen na de dood en opstanding van Jezus Christus? (Handelingen 2:1; 16:13; 18:21; 20:6; 27:9; 1 Korinthiërs
5:7-8).
• Wat betekende het Pascha voor de oude Israëlieten en
wat betekent het voor Christenen vandaag? (Exodus 12:2627, 1 Korinthiër 5:7; 1 Petrus 1:18-20).
• Wat is de geestelijke les van het Feest van Ongezuurde
Broden? (1 Korinthiërs Luke 12:1; Romeinen 6:17-19).
• Welke gebeurtenissen associëren de schrijvers van de Bijbel met het Feestmaal van Pinksteren? (Deuteronomium 5:2,
4; Handelingen 1:8; 36-41).
• Welke gebeurtenissen verbindt in het plan van God Hij
met de klinken van een trompet en dus het Feestmaal van
Trompetten? (1 Thessalonisencen Matthües 24:31; 1 Korinthiërs Openbaring 11:15).
• Wat voorafschaduwt De Verzoendag? (1 Johannes John
3:16; Leviticus 15-16; Openbaring 20:1-3).
• Nadat Jezus terugkeert en zet God Satan weg, wat is de
volgende stap in de plan van verlossing van God voor mensheid? (Daniel Openbaring 20:6; Micah, Jesaja Zechariah
14:16-19).
• Na het Loofhuttenfeest volgt nog een feest op de achtste
dag. Wat voorafschaduwt de Laatste Grote Dag ? (Openbaring Ezekiel Matthew John 2 Petrus 3:9).
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