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“Feestdagen van de HEERE”
Leviticus 23: 2

Mo’adiem

Werkwoord: Ja’ad
- een plaats/tijd aanwijzen 
- het elkaar ontmoeten op de afgesproken tijd /
plaats



Mo’adiem

Om scheiding te maken tussen de dag en de 
nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding 
van vaste tijden (Moadim) en van dagen en jaren!  

 
Genesis 1:14 



HEERE Volk Israël

Land Israël

“Spreek tot de Israëlieten” 
Letterlijk ‘zonen van Israël’

Tempel

FeestenVerbond



HEERE Volk Israël

Land Israël

Tempel Feesten

Verbond

“Mijn feestdagen” 
vs. 2b



HEERE
Volk Israël

Land Israël

Tempel Feesten

Uw feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot 
last; Ik ben het moe om ze te dragen. (Jesaja 1:14)

Maar voor de daden van de HEERE hebben zij geen 
oog; het werk van Zijn handen zien zij niet. (Jesaja 5:12)



VERSCHILLENDE LAGEN
1. Historisch



2. Verwijzing naar de Messias

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



1 Petr. 1:10, 11 

Naar deze zaligheid hebben de profeten, 
die geprofeteerd hebben over 
de genade die aan u bewezen is, gezocht 
en gespeurd. Zij onderzochten op welke en 
wat voor tijd de Geest van Christus, Die in 
hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde 
van het lijden dat op Christus komen zou, 
en ook van de heerlijkheid daarna.



3. Gods plan (met Israël)

4. Lessen voor ons leven

Historisch Nu Profetisch 



7 FEESTEN
1. Pesach 
2. Ongezuurde broden 
3. De Eerstelingen 
4. Wekenfeest

5. Dag van de 
Bazuingeschal 
6. Grote Verzoendag 
7. Loofhuttenfeest

Voorjaar: Najaar:



• Ligt opgesloten in de scheppingsdagen  

• Sabbat of sabbatdag komt 133 keer voor. 

• Sabbat was een teken voor Israël:  

Sjabbat

“U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn 
sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en 
u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, 
Die u heiligt. Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is 
voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, 
ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet 
uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten”. 
Ex. 31:14,14 (vergl. Num. 15:32-35)



Sjabbat
Adam en Eva Israël
Land: Paradijs Land: Israël

Eén wet Gods Wet

Overtreding: uit het 
paradijs geworpen

Overtreding: uit het 
land Israël geworpen

Doel: In Gods rust 
en aanwezigheid 
leven

Doel: “Er blijft 
dus nog een sabbatsrust
over voor het volk van 
God” (Hebr. 4:9)

Messias



• Het begin van Israëls kalender  
  

• Een lam ‘zonder enig gebrek’ (Ex. 12:5)  

• Jesaja 53 

• Het proces tegen Jezus liep te gelijk met 
Pesach (Joh. 18:28, 39)  

pesach
Paasfeest



1 Korinthe 5:6-8  

Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele 
deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, 
opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers 
ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons 
geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet 
met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van 
slechtheid en boosaardigheid, maar met 
ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

chag hamatzot
Feest van de ongezuurde broden



1 Kor. 15:20-23

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

Feest van de eerstelingen
bikoerim



En als Christus niet is opgewekt, 
is uw geloof zinloos; u bent dan 
nog in uw zonden. Dan zijn ook 
zij die in Christus ontslapen zijn, 
verloren. (1 Kor. 15: 17, 18) 

Feest van de eerstelingen
bikoerim



• 7 x 7, 50 ste dag Pinksterdag  

•Twee pinksterbroden voor de Heere  

• Viel samen met de uitstorting van Gods Geest 
(Hand. 2)  

• Joodse aangelegenheid  

Wekenfeest
Sjawoe’ot

Pinksterfeest



Pesach

Dood van  
het Lam

Ongezuurde 
broden

Christus is 
ongezuurd

Eerstelingen

Opstanding

Wekenfeest

Uitstorting van 
Gods Geest



Dag van 
het 
geklank

Juni - augustus

Jom 
Kippoer

Loofhutten- 
feest



Profetisch
Dag van het geklak

Grote verzoendag

Loofhuttenfeest

De grote dag van de HEERE is nabij…… een dag van 
benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en 
vernietiging, een dag van wolken en donkerheid, een dag 
van donkere wolken, een dag van bazuingeschal en 
krijgsgeschreeuw (Jom Sjofar Teroe’a) 

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. 
Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de 
rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem 
bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 
eerstgeborene. Zach. 12:10

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle 
heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar 
tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de 
Koning, de HEERE van de legermachten, en om het 
Loofhuttenfeest te vieren. Zach. 14:16



 Pesach

 Shabbat

Ongezuurde broden

 De Eerstelingen

 Wekenfeest

Dag van het geklank

 Grote Verzoendag

Loofhuttenfeest

Lessen
• Waar sta ik geestelijk 
gezien op Gods 
feestkalender? 

• Loop ik volgens Gods 
vastgestelde 
tijdschema?  

• Is het feest in mijn 
leven?


