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Verrassende vergezichten vanuit de Bijbelse feesten 
 

Verdiepend vieren 
 

Tot in detail staat in de boeken van Mozes het vieren van de drie grote 
feesten beschreven. Waarom? Een theoloog: ‘Elk feest was door God bedoeld 

om een voorafbeelding te zijn van wat komen zou’. 
 
Het Oude Testament geeft een uitgebreide beschrijving van de bouw van de tabernakel. Dat 
is niet voor niets. Alles wijst tot in detail heen naar de Heere Jezus. Zo is het ook met de 
feesten van het Oude Testament. Ze wijzen heen naar het werk dat de Heere Jezus op aarde 
zal doen en ze zijn in Hem vervuld. De lijnen die lopen vanuit de feesten van het Oude 
Testament naar het Nieuwe Testament en de kerk van nu zijn treffend. Zicht op deze lijnen 
kan het vieren van de kerkelijke feestdagen in deze tijd verdiepen. 
 
Viering 
De Heere roept Zijn volk Israël op tot het vieren van drie grote feesten (Exodus 23, Leviticus 
23, Numeri 28 en 29, Deuteronomium 16). Het is opmerkelijk hoe Hij ze noemt: ‘Mijn 
gezette hoogtijden [= feestdagen]. Drie keer zult gij Mij feest houden.’ Het betreft het feest 
van Pascha, het Wekenfeest [= Pinksteren] en het Loofhuttenfeest. De feesten duren niet 
zomaar één dag, maar nemen dagen in beslag. De inhoud van de feesten heeft te maken 
met het verleden, het heden en de toekomst van de Israëlieten. In elk feest zitten dus drie 
lagen. Neem bijvoorbeeld het vieren van het Pascha. Het is voor de Israëlieten een feest ter 
herdenking van de bevrijding uit Egypte (verleden), een feest ter gelegenheid van het begin 
van de gersteoogst (heden), maar ook een heenwijzing naar de Heere Jezus Die komen zal en 
als een Lam ter slachting geleid zal worden om Gods kinderen uit de macht van de zonde en 
de duivel te bevrijden (toekomst).  
 
Verborgen betekenis 
Veel Israëlieten zullen weinig begrepen hebben van de diepere betekenis van de feesten d ie 
zij vierden. De diepere betekenis van de jaarlijkse feesten was versluierd. Door middel van 
Zijn profeten maakt God er steeds meer van bekend. De profeten lichten steeds meer van de 
bedekkende sluier op. In de loop van de tijd wordt steeds duidelijker dat de 
Oudtestamentische feesten een voorafbeelding zijn van Gods heilsgeschiedenis. De profeet 
Jesaja laat bijvoorbeeld horen dat het feest van Pascha heenwijst naar de komende Messias. 
En de profeten Jeremia en Joël maken bekend dat het feest van Pinksteren een diepere 
betekenis heeft: de nationale openbaringsvorm van het genadeverbond (verbondssluiting bij 
de Sinaï) zal een algemene openbaringsvorm krijgen (ook heidenen zullen erin betrokken 
worden). Ook het Nieuwe Testament werpt terugwerpend licht op de betekenis van de 

jaarlijkse feesten van het volk van Israël. Heel duidelijk legt Paulus op verschillende plaatsen 
verband tussen heenwijzing en vervulling. 
 
Vervulling 
Theologen spreken over drie soorten vervulling van de Oudtestamentische feesten: 
Christologisch (met betrekking tot Christus), ecclesiologisch (met betrekking tot de kerk) en 
eschatologisch (met betrekking tot de wederkomst). In het Pascha is dit als volgt te zien: 
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1. Met betrekking tot Christus: vervuld in Zijn lijden en sterven - 1 Korinthe 5:7: ‘Want ook 
ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus’. 
2. Met betrekking tot de Kerk: vervuld in het Heilig Avondmaal - 1 Korinthe 11:26: ‘Want zo 
dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des 
Heeren, tot Hij komt’. 
3. Met betrekking tot de wederkomst: vervuld in de eeuwige viering van de bruiloftsmaaltijd 

van het Lam - Lukas 22:16: ‘Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het 
vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods’ en Openbaring 19:9: ‘Zalig zijn zij die geroepen zijn tot 
het avondmaal van de bruiloft des Lams’. 
 
Verdieping 
De volgende pagina’s geven van het paasfeest en pinksterfeest deze drie lijnen die de Bijbel 
laat zien. Gods Woord is veel rijker van inhoud dan vaak beseft wordt. Wie deze schatten 
opgraaft, verdiept het vieren van de kerkelijke feesten in deze tijd omdat ze een Bijbelse 
perspectief krijgen. Dat is tot eer van God en tot zaligheid van zondaren. 
 
 
 

 
Bijbelse feesten en seizoenen 

 
Israël kende voorjaarsfeesten en najaarsfeesten. Waarom vonden Pasen en 
Pinksteren plaats in de tijd van de voorjaarsoogst (gerst en tarwe) en het 
Loofhuttenfeest tijdens de fruitoogst in het najaar? Waarom bracht de Heere de 
viering van de jaarlijkse feesten in verband met de voor- en najaarsoogst? 

  
Dat de feesten in deze seizoenen plaatsvonden, was voor de mensen een treffend 
hulpmiddel om zich meer bewust te worden van de grote geestelijke waarheden 
waar de feesten naar vooruitwezen. Het weer tot leven komen van de aarde in de 
lentetijd laat op een bijzondere wijze de betekenis van Pascha zien. De Heere Jezus 

Zelf maakt deze overeenkomst duidelijk (Johannes 12:24): ‘Voorwaar, voorwaar zeg 
Ik u: indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen; 
maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort’. Niet voor niets legt Paulus (1 
Korinthe 15) de opstanding der doden uit aan de hand van beelden uit de natuur: 
zaaien en maaien.  
Ook bij het Loofhuttenfeest in het najaar ondersteunt het oogstseizoen de diepere 
betekenis van dit feest: de toekomstige geestelijke oogst van allen die verlost zijn. 
Aan het einde van de wereld zal Christus al Gods kinderen verzamelen en in Zijn 
schuur samenbrengen.  
In Zijn wijsheid heeft God de ontvouwing van het heilsplan op de oogstseizoenen in 
het voor- en najaar afgestemd. 
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Voorjaarsfeesten in perspectief 
 

Datum Oude Testament Met betrekking tot 
Christus 

Met betrekking tot 
Kerk 

Met betrekking tot 
wederkomst 

14 Abib 
(later heet 
deze 
maand 
Nissan) 

Pascha  
‘En deze dag zal 
ulieden wezen ter 
gedachtenis en gij 
zult hem de HEERE 
tot een feest vieren 
(…) omdat Hij u uit 
Egypteland geleid 
heeft’ 
(Exodus 12) 

Goede Vrijdag 
‘Want ook ons 
Pascha is voor ons 
geslacht’ 
(1 Korinthe 5) 

Heilig Avondmaal 
‘De drinkbeker der 
dankzegging die wij 
dankzeggende 
zegenen, is die niet 
een gemeenschap 
des bloeds van 
Christus? Het brood 
dat wij breken, is 
dat niet een 
gemeenschap des 
lichaams van 
Christus’ 
(1 Korinte 10) 

Het Avondmaal van 
de bruiloft des Lams 
‘Want Ik zeg u, dat Ik 
niet meer daarvan 
eten zal, totdat het 
vervuld zal zijn in het 
Koninkrijk Gods’ 
(Lukas 22) 
 
‘Zalig zijn zij, die 
geroepen zijn tot het 
avondmaal van de 
bruiloft des Lams’ 
(Openbaring 19) 
 

15-21 Abib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Abib 
 

Feest van de 
ongezuurde broden 
‘Zeven dagen zult 
gijlieden ongezuurde 
broden eten (…) 
opdat gij gedenkt aan 
de dag van uw 
uittrekken uit 
Egypteland’ 
(Deuteronomium 16) 
Oogstfeest 
‘Als gij in het land 
zult gekomen zijn, 
dan zult gij een garve 
der eerstelingen van 
uw gerstenoogst tot 
de priester brengen’ 
(Leviticus 23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasen 
‘Christus is opgewekt 
uit de doden en is de 
Eersteling geworden 
dergenen die 
ontslapen zijn’ 
(1 Korinthe 15) 

Heiligmaking 
‘Zuivert dan de 
oude zuurdesem uit, 
opdat gij een nieuw 
deeg zijn moogt, 
gelijk gij ongezuurd 
zijt. Zo dan, laat ons 
feest houden, niet 
in de oude 
zuurdesem, noch in 
de zuurdesem der 
kwaadheid en der 
boosheid, maar in 
de ongezuurde 
broden der 
oprechtheid en der 
waarheid’ 
(1 Korinthe 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstanding 
‘Alzo zal ook de 
opstanding der doden 
zijn. Het lichaam 
wordt gezaaid in 
verderfelijkheid, het 
wordt opgewekt in 
onverderfelijkheid’ 
(1 Korinthe 15) 

Vanaf 16 
Abib  

Vijftig dagen tellen 
‘Daarna zult gij u 
tellen van de dag dat 
gij de garve des 
beweegoffers zult 
gebracht hebben; tot 
des anderen daags na 
de zevende sabbat 
zult gij vijftig dagen 
tellen’ 
(Leviticus 23) 
 
Zeven oogstweken 
‘Zeven weken zult gij 
u tellen; van dat men 
met de sikkel begint 
in het staande koren’ 
(Deuteronomium 16) 

  
 
 
 
 
Kerkoogst 
‘Heft uw ogen op en 
aanschouwt de 
landen; want zij zijn 
alrede wit om te 
oogsten. En die 
maait, ontvangt 
loon, en vergadert 
vrucht ten eeuwige 
leven. Ik heb u 
uitgezonden om te 
maaien hetgeen gij 
niet bearbeid hebt’ 
(Johannes 4) 
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Vijftig 
dagen na 
Pascha het 
pinkster-
feest 

Wekenfeest 
Oogstfeest 
‘Daarna zult gij de 
HEERE uw God het 
feest der weken 
houden (…) Gij zult 
uit uw woningen 
twee beweegbroden 
brengen; het zijn de 
eerstelingen den 
HEERE’ 
(Leviticus 23) 
 
 
Feest ter herinnering 
aan wetgeving bij 
Sinaï (nationale 
openbarings-vorm 
van het 
genadeverbond) 50 
dagen na uittocht 
‘En gij zult gedenken 
dat gij een 
dienstknecht 
geweest zijt in 
Egypte; en gij zult 
deze inzettingen 
houden en doen’ 
(Deuteronomium 16) 

Pinksterfeest 
‘En als de dag van 
het Pinksterfeest 
vervuld werd, waren 
zij allen 
eendrachtelijk 
bijeen’ 
(Handelingen 2) 
 
 
 
 
 
 
Algemene 
openbaringsvorm 
van het 
genadeverbond 
‘Zie de dagen 
komen, dat Ik met 
het huis van Israël en 
met het huis van 
Juda een nieuw 
verbond zal maken; 
Niet naar het 
verbond dat Ik met 
hun vaderen 
gemaakt heb, ten 
dage als Ik hun hand 
aangreep om hen uit 
Egypteland te 
voeren (…). Maar dit 
is het verbond dat Ik 
na die dagen met 
het huis Israëls 
maken zal, spreekt 
de HEERE: Ik zal Mijn 
wet in hun binnenste 
geven, en zal die in 
hun hart schrijven.’ 
(Jeremia 31)  

Pinksterlingen 
‘Naar Zijn wil heeft 
Hij ons gebaard 
door het Woord der 
waarheid, opdat wij 
zouden zijn als 
eerstelingen Zijner 
schepselen’ 
(Jakobus 1) 
‘Wij die de 
eerstelingen des 
Geestes hebben’ 
(Romeinen 8) 
 
Kerk van Jood en 
heiden 
‘Dit is het wat 
gesproken is door 
de profeet Joël. Ik 
zal uitstorten van 
Mijn Geest op alles 
vlees…’ 
(Handelingen 2)  

Eerstelingen 
Deze zijn gekocht uit 
de mensen, tot 
eerstelingen Gode en 
het Lam’ 
(Openbaring 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volkomen vervulling 
‘En de Geest en de 
bruid zeggen: Kom’ 
(Openbaring 22) 
‘Wij die de 
eerstelingen des 
Geestes hebben, 
zuchten in onszelven, 
verwachtende de 
aanneming tot 
kinderen, namelijk de 
verlossing onzes 
lichaams’ 
(Romeinen 8) 
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Najaarsfeesten in perspectief 
 

Datum Oude Testament Met betrekking tot 
Christus 

Met betrekking 
tot Kerk 

Met betrekking 
tot wederkomst 

1 Ethanim 

(later gaat 
deze 

maand 
Tisjri 
heten) 

Feest des geklanks  

Of: Dag van het 
bazuingeschal 

‘In de zevende 
maand, op de 
eerste der maand, 

zult gij een rust 
hebben, een 
gedachtenis 

[=gedenkfeest] des 
geklanks, een 

heilige 
samenroeping.’ 
(Leviticus 23)  

 
 
 

 
Dagen van boete 

en berouw 
Kantekening 32: 
‘Om het volk te 

vermanen dat zij 
God zouden danken 
voor de weldaden 

die zij het gehele 
jaar genoten 

hadden en dat zij 
met erkentenis en 
leedwezen hunner 

zonden zich zouden 
bereiden tegen de 

dag der verzoening 
op de tiende van de 
maand’ 

Zijn eerste komst 

‘Want zie, die dag 
komt, dan (…) zal de 

Zon der 
gerechtigheid opgaan 
en er zal genezing zijn 

onder Zijn vleugelen’ 
(Maléachi 4) 
 

Een stem des 
roependen in de 

woestijn: Bereidt den 
weg des HEEREN, 
maakt recht in de 

wildernis een baan 
voor onze God’ 
(Jesaja 40) 

 
Johannes… 

predikende de doop 
der bekering tot 
vergeving der 

zonden. (…) Alle 
boom die geen goede 
vrucht voortbrengt, 

wordt uitgehouwen 
en in het vuur 

geworpen 
(Lukas 3) 
 

De dag des 

HEEREN 
‘Blaast de bazuin 

te Sion, (…) laat 
alle inwoners des 
lands beroerd 

zijn, want de dag 
des HEEREN 
komt, want hij is 

nabij’ 
(Joël 2) 

 
 
 

 
 
 

 
Bekeert u 

‘Nu dan ook, 
spreekt de 
HEERE, bekeert u 

tot Mij met uw 
ganse hart, en 
dat met vasten 

en geween, en 
met rouwklage’ 

(Joël 2) 

Zijn tweede 

komst 
‘Want de Heere 

Zelf zal met een 
geroep, met de 
stem des 

archangels en 
met de bazuin 
God nederdalen 

van de hemel’ 
(1 

Thessalonicenzen 
4) 
 

 
 
 

 
 

Laatste oordeel 
‘En ik zag de 
doden, klein en 

groot, staande 
voor God; en de 
boeken werden 

geopend (…) en 
de doden werden 

geoordeeld uit 
hetgeen in de 
boeken 

geschreven was, 
naar hun werken’ 

(Openbaring 20) 

10 

Ethanim 

De Grote 

Verzoendag 
‘Op de tiende dezer 

zevende maand zal 
de verzoendag zijn, 
een heilige 

samenroeping zult 
gij hebben; dan zult 

gij uw zielen 
verootmoedigen; 
want het is de 

verzoendag om 

Verzoener 

‘Maar Christus is 
door Zijn eigen bloed 

eenmaal ingegaan in 
het heiligdom, een 
eeuwige verlossing 

teweeggebracht 
hebbende’ 

(Hebreeën 9) 
‘Welken God 
voorgesteld heeft tot 

een Verzoening door 

Verzoening 

‘Indien iemand 
gezondigd heeft, 

wij hebben een 
Voorspraak bij de 
Vader, Jezus 

Christus, de 
Rechtvaardige. En 

Hij is een 
Verzoening voor 
onze zonden; en 

niet alleen voor 

Verzoend 

‘Want Gij hebt al 
mijn zonden 

achter Uw rug 
geworpen’ 
(Jesaja 38) 
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over u verzoening 
te doen voor het 

aangezicht des 
HEEREN uws Gods’ 
(Leviticus 23) 

Betekenis: 
Er is verzoening met 

God mogelijk door 
bloed. 

het geloof in Zijn 
bloed, tot een 

betoning van Zijn 
rechtvaardigheid, 
door de vergeving 

der zonden’ 
(Romeinen 3) 

de onze, maar 
ook voor de 

zonden der 
gehele wereld’ 
(1 Johannes 2) 

15-22 

Ethanim 

Loofhuttenfeest 

‘Op de vijftiende 
dag van deze 
zevende maand zal 

het feest der 
loofhutten zeven 
dagen den HEERE 

zijn. En gij zult voor 
het aangezicht des 

HEEREN uws Gods 
zeven dagen vrolijk 
zijn’ 

(Leviticus 23) 
Betekenis: 
1. Oogstfeest nu 

alles van akkers en 
bomen 

binnengehaald is 
2. Herdenkings-
feest van doortocht 

door de woestijn en 
intocht in Kanaän 

Christus op aarde 

‘En het Woord is 
vlees geworden, en 
heeft onder ons 

gewoond’ 
(Johannes 1) 

De Kerk in de 

woestijn 
‘Door het geloof 
is hij een inwoner 

geweest in het 
land der belofte 
als in een vreemd 

land, en heeft in 
tabernakelen 

gewoond (…) 
want hij 
verwachtte de 

stad die 
fundamenten 
heeft’ 

(Hebreeën 11) 

God en de Kerk 

in de hemel 
‘En zie, een grote 
schare, (…) 

staande voor de 
troon en voor het 
Lam, bekleed 

zijnde met lange 
witte klederen en 

palmtakken 
waren in hun 
handen’ 

(Openbaring 7) 
 
‘Zie de tabernakel 

Gods is bij de 
mensen, en Hij 

zal bij hen 
wonen, en zij 
zullen Zijn volk 

zijn, en God Zelf 
zal bij hen en hun 

God zijn’ 
(Openbaring 21) 

 


