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STEEDS MEER CHRISTENEN GAAN JOODSE FEESTEN VIEREN.  
HOE VALT DIE ONTWIKKELING BIJBELS TE DUIDEN? 
 

Flirten met Joodse feesten 

 
Op vrijdagavond een sjabbatmaaltijd houden… Op de datum van het Joodse 

Pascha de Pesachmaaltijd gebruiken… Op het Poerimfeest uit het boek Esther 
lezen en de verklede kinderen herrie laten maken als de naam Haman valt… 

Het Loofhuttenfeest meevieren… Ook in de gereformeerde gezindte winnen 
Joodse feesten aan populariteit. Een Bijbelse ontwikkeling? 

  
INLEIDING 
Bijbelse gegevens 
De drie grote feesten in het Oude Testament zijn het Paasfeest, Pinksterfeest en 
Loofhuttenfeest (Exodus 23, Leviticus 23, Numeri 28 en 29, Deuteronomium 16). Ze staan 
uitgebreid beschreven. Het is opvallend dat de kerk deze gegevens lang ongebruikt heeft 
laten liggen. Ten aanzien van de tabernakel- en tempeldienst heeft de kerk in de loop van 
haar geschiedenis duidelijk gezien hoe alles is vervuld in Christus. In veel preken en boeken 
komt dat aan de orde. Er zijn dan ook weinig christenen die behoefte gevoelen om terug te 
keren tot de tabernakel- en tempeldienst.  
Met de oudtestamentische feesten ligt dat anders. In de loop van de kerkgeschiedenis is er 
een sluier over deze feesten komen te liggen. Veel christenen in deze tijd signaleren dat en 
voelen behoefte ernaar terug te keren. Nadrukkelijk spreekt men dan ook over de ‘Bijbelse 
feesten’. Daarin ligt de suggestie dat men is teruggekeerd naar de tijd van de Bijbel en op die 
wijze ook de feesten weer viert. Daarbij wordt vaak genoemd dat God alleen voor de 
Bijbelse feesten een bevel heeft gegeven, terwijl de christelijke feesten ingesteld zijn door de 
kerk. Welke verkeerde gedachtegang daarachter schuil gaat, komt in dit artikel aan de orde. 
 
TREND 
Groeiende belangstelling 
Onder christenen is een groeiende belangstelling voor Joodse feesten waar te nemen. 
Steeds meer christenen gaan een sjabbatsmaaltijd houden, de Pesachmaaltijd gebruiken, het 
Poerimfeest gedenken, het Loofhuttenfeest vieren en noem maar op. Daarbij lijkt de een de 
ander aan te steken. Onder het motto: terug naar de Bijbelse feesten en weg met menselijke 
instellingen en heidense gebruiken bij de christelijke feesten, komen steeds meer mensen 
tot het vieren van (let op!) de Joodse feesten. Wat gebeurt er? 
 
VERDIEPING 
Verkeerde veronderstelling  
Vaak worden de Joodse feesten en de Bijbelse feesten onvoldoende onderscheiden en in 
één adem genoemd. Er zit echter een groot verschil tussen wat de Bijbel over de feesten 
noemt en de viering ervan in de huidige tijd. Daar ligt een uitleg van eeuwen tussen: de 
rabbijnse traditie. Er staat in het boek Esther geen voorschrift tot het eten van hamansoren, 
jezelf verkleden en ratelen bij het horen van de naam Haman. Vanuit de rabbijnse traditie 
heeft men deze invulling aan het Poerimfeest gegeven. Wie zegt terug te gaan naar het 
vieren van het Bijbelse Poerimfeest, gaat dus over tot het vieren van een Joods feest. Dit 
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geldt ook voor de sjabbatsmaaltijd (met sjabbatskaarsen en challahbrood) of de 
sedermaaltijd van Pesach. Het Oude Testament geeft geen beschrijving van deze maaltijden. 
De voorschriften zijn afkomstig van de rabbijnse traditie. De Joodse traditie wordt dus 
verward met de Bijbelse gegevens. En dus gaat men niet terug naar de Bijbelse feesten maar 
naar de Joodse feesten. En daartegen heeft Paulus ernstig gewaarschuwd. 
 

BIJBEL 
Bijbelse feesten als beeld en spiegel 
Paulus zegt dat de Oudtestamentische feesten een schaduw van de toekomende dingen zijn 
(Kolossenzen 2:16 en 17). De feesten waren door God bedoeld om een voorafbeelding te zijn 
van wat komen zou. Ze wezen heen naar het werk dat de Heere Jezus op aarde zou doen en 
ze zijn in Hem vervuld. Maar ze hebben ook betekenis voor de kerk en voor de tijd van de 
wederkomst. Theologen spreken over drie soorten vervulling van de oudtestamentische 
feesten: met betrekking tot Christus, met betrekking tot de kerk en met betrekking tot de 
wederkomst. De Heere gaf deze feestdagen aan het Israël van het oude verbond als een 
beeld en spiegel voor Zijn Kerk van het nieuwe verbond. Zicht op deze lijnen geeft verdieping 
aan het vieren van de kerkelijke feestdagen in deze tijd. Dan ligt er een prachtige inhoud in 
de lijn van het oudtestamentische Pascha naar het nieuwtestamentische Paasfeest. En van 
het oudtestamentische Pinksterfeest naar de uitstorting van de Heilige Geest in het Nieuwe 
Testament. En van het oudtestamentisch Loofhuttenfeest naar Christus’ eerste en tweede 
komst. Het is belangrijk de rijke betekenis van deze Bijbelse feesten voor de kerk van nu te 
ontdekken. Dat verdiept en verrijkt de christelijke feestdagen. Er liggen veel verborgen 
schatten in de Bijbelse feesten. Ze zijn een zichtbaar Evangelieschilderij. 
 
Weer vieren? 
Maar is het ook nodig om terug te keren tot het vieren van de oudtestamentische feesten? 
De nieuwtestamentische brieven geven antwoord op deze vraag, met name in Galaten 4, 
Kolossenzen 2 en de Hebreeënbrief. De Joden (Hebreeën) en heidenen (Galaten en 
Kolossenzen) die christenen zijn geworden hebben het moeilijk. Ze hebben veel vragen over 
leer en leven: wat doe ik als christen wel en wat doe ik niet. Paulus (ervan uitgaande dat hij 

ook de Hebreeënbrief heeft geschreven) leert er meer over. Hij wijst er voortdurend op dat 
het Oude Testament basisonderwijs is, schaduw en afbeelding van wat komen gaat. Hij roept 
op om niet terug te gaan tot de ‘zwakke en eerste beginselen’, maar meer te leren over de 
vervulling in Christus (Galaten 4). Hij waarschuwt om niet terug te gaan, maar ‘tot de 
volmaaktheid voort te varen’ (Hebreeën 6). Hij spoort aan om niet terug te gaan tot het 
oude verbond, maar uit het nieuwe verbond te leven (Hebreeën 8 en 9): ‘Hij neemt het 
eerste weg, om het tweede te stellen’. Hij waarschuwt voor het gevaar dat  op de loer ligt om 
het bloed van het nieuwe testament onrein te achten (Hebreeën 10). Wie terug wil naar het 
vieren van de oudtestamentische feestdagen, vergeet dat Christus het centrum van de 
vervulling is. Door terug te gaan naar de Joodse feestdagen krijgt Christus niet de plaats die 
Hem toekomt. In het licht van de brieven van Paulus is het opvallend dat in het Bijbelboek 
Johannes (zie Johannes 5, 6 en 7) de oudtestamentische feesten nadrukkelijk ‘het feest der 
Joden’ genoemd worden.  
 
PERSOONLIJK 
Verdieping en verrijking 
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Het kan de christelijke feestdagen een enorme verdieping  en verrijking geven als je de lijn 
ziet die er in de Bijbelse feesten ligt: hoe de oudtestamentische feesten tot in detail zijn 
vervuld in Christus. Dan worden de christelijke feestdagen Bijbels gevierd en zijn het de 
Bijbelse feesten in de volle breedte van het woord. Dan hoef je niet terug te grijpen naar 
Joodse feesten en het houden van Joodse maaltijden.  
Iedereen voelt wel aan dat het misplaatst zou zijn als we weer offers zouden gaan brengen 

en terug zouden gaan naar de tabernakel- of tempeldienst. We zouden God tekort doen en 
de Heere Jezus verachten. Zo is het ook wanneer we teruggaan naar de Joodse feesten, al is 
dat onder het mom van het vieren van Bijbelse feesten. Ga na of dat wat je doet inderdaad 
in de Bijbel staat, of dat het alles met de rabbijnse traditie te maken heeft. Een traditie 
waarin Christus niet meedoet en men nog verkeert onder ‘de eerste beginselen’.  
Paulus waarschuwt christenen: ‘Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de 
filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen 
der wereld, en niet naar Christus. (…) Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der 
wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen 
belast?’ (Kolossenzen 2). ‘Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder 
de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God 
Zijn Zoon uitgezonden(…). Hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen welke 
gij wederom van voren aan wilt dienen?’ (Galaten 4).  
Daarom: volg Christus en geen menselijke inzettingen! Leef uit de Bijbelse feesten en flirt 
niet met Joodse feesten!  
 
 


