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GODS FEESTEN IN PERSPECTIEF 
door Jochanan Castelijn 

Het zal Rome verbaasd hebben, maar sinds de Reformatie heeft God Zijn leraren wereldwijd 

uitgezonden, waardoor het geloof wortel schoot los van de Roomse kerkelijke traditie. En het hoeft 

ons ook niet te verbazen, dat straks met de wereldkerk, die Rome - ook met steun van  kerken uit 

de Reformatie - bezig is op te richten, Gods leraren zich niet in de kerk maar op Zijn weg zullen 

bevinden. Zo heeft Watchman Nee, een groot Chinees kerkleraar uit de vorige eeuw, zijn geloof en 

visie ontwikkeld onafhankelijk van Europa, de bakermat van het christendom. Immers, de Geest 

was nauwelijks aanwezig in het zich christelijk noemend Europa. Het kerkelijke antwoord op de 

vooruitgang van een verlichte ratio was een steriele, kritische en/of dogmatische theologie en de 
kerken zwegen grotendeels en zeker officieel bij de uitmoording van Gods volk.  

Een leraar van de tegenwoordige tijd, Samuel Bacchiocchi, heeft met pauselijk goedvinden, maar 

later tot diens grote ontsteltenis, op de pauselijke universiteit in Rome de geschriften en gegevens 

verzameld, die onomstotelijk duidelijk maken dat de zgn. kerkelijk traditie een verdraaiing is van 

Gods Woord. Hij heeft deze gegevens verwerkt in zijn meesterlijke thesis "Van Sabbat naar Zondag" 
[1] , waarvoor hij de pauselijke bul Cum Laude ontving. Op veler verzoek nu - van wakkere 

christenen en niet van Rome - heeft hij in het zomerreces van 1995 en 1996 een studie gemaakt en 
geschreven van de bijbelse feesten.[2]  

Zoals hij zelf aangeeft, gebeurde dit na enige aarzeling en was het resultaat ook voor hem een grote 

verrassing. Hij ging er van uit, dat de feesten hun boodschap hadden in het 'Oude Verbond', 

verbonden met de offerdienst, en dat hun functie was vervuld met Jesjoea's offer op Golgotha. Maar 

zoals Jesjoea zelf zegt, geen enkele aanwijzing van de Torah heeft afgedaan, "eer alles zal zijn 

geschied". (Matth. 5.18) En, zo brengt Bacchiocchi naar voren, wij weten van de profeten, dat in het 

Messiaanse rijk Pesach en Soekot (Ezech.45.21-25), Sjabbat en Nieuwe Maan (Jes. 66.23) gevierd 

zullen worden. Ja, de zegen van Gods regen zal voor elk volk afhankelijk zijn van een jaarlijkse - 

vrolijke - optocht naar Jeruzalem om met Soekot Adonai Jesjoea in Jeruzalem te aanbidden (Zach. 

14.16-19). Een belangrijke tekst voor Bacchiocchi en ook voor mij, toen ik het - aangespoord door 

hem - opnieuw las, is Lukas 22.15-16. Daar staat namelijk: "Ik heb er vurig naar verlangd dit 

Pascha met jullie te eten, voordat Ik lijd. Want Ik zeg jullie, dat Ik het zeker niet weer zal eten, 

totdat het zal zijn vervuld in het Koninkrijk van God." Amen! De feesten zien verder dan onze 

kerkelijke neus lang is. Zoals van elk woord van God gaat hun volledige betekenis ons beperkt, 

aards en gebonden mensenverstand[3] verre te boven. 

De conclusie van Bacchiocchi's onderzoek is dan ook: "De jaarlijkse feesten hadden zowel een 

herdenkende als een zinnebeeldige functie. Aan de ene kant dienden zij om belangrijke 

gebeurtenissen in de vroegere geschiedenis van Israël te gedenken, terwijl zij aan de andere kant 

de ontvouwing symboliseren van de verlossingsgeschiedenis van haar aanvang bij de eerste komst 

tot haar voltooiing bij de wederkomst." (dl 2, p. 10)  

Dit symbolische thema nu wordt, zoals gezegd, door Bacchiocchi in 2 delen uiteengezet. In het 

eerste deel worden, na een korte inleiding, de voorjaarsfeesten Pesach en Sjavoe'ot (Pinksteren) 

behandeld. Bacchiocchi maakt duidelijk met verwijzing naar de tekst van het Nieuwe Testament, dat 

Jesjoea en Zijn leerlingen Gods vastgestelde feestdagen vierden en zich hielden aan het bijbelse 

ritme van de tijd. Ook de schrijver Lucas veronderstelt in zijn boek Handelingen een vertrouwdheid 

met de Joodse kalender. Zo wijst de vermelding, dat "de vasten nu voorbij was" (Hand. 27.9), niet 

naar een (vergeefse) inspanning voor de goede afloop van de reis, maar naar het verstrijken van 

het vasten voor Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Lucas vermeldt dat Paulus zijn reizen afstemde op 

de feesten (Hand. 20.6,16). En Paulus zelf wijst in zijn brieven steeds weer op een juiste en 

Messiaanse invulling van Gods feestdagen in plaats van de judaïstische of heidensfilosofische 
vertekening. 

Interessant en verrassend zijn de gegevens, die Bacchiocchi aandraagt over de wijze waarop de 

feesten in de vroege gemeente tot in de vierde eeuw gevierd werden. Dood en opstanding van 

Jesjoea waren bepalend voor de inhoud en vorm ervan. Hij maakt duidelijk dat, door de kerk- en 

staatspolitiek van Rome en Constantinopel, Gods feesten in de religieuze kalender vervangen zijn 

door een heidense en christelijke symboliek, waardoor men "tijden en wet" veranderde. Belangrijk 

zijn ook de aanwijzingen en suggesties van Bacchiocchi om Gods feesten weer de juiste bijbelse 

plaats en invulling te geven. Wij kunnen de feesten vieren uit dankbaarheid voor Jesjoea's 
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volbrachte werk op Golgotha, maar ook omdat wij uitzien naar Zijn wederkomst. Tijd en wet zullen 
dan in Zijn volle glorie hersteld worden.  

Jesjoea's wederkomst vormt het grote thema en uitzicht van de najaarsfeesten, zoals in het tweede 

deel wordt uiteengezet. Uitgebreider dan in het eerste deel wordt hier, in hoofdstuk 1, thema en lijn 

van Gods feesten behandeld. Ook wordt duidelijk gemaakt dat, hoewel de najaarsfeesten niet 

expliciet in het Nieuwe Testament vermeld staan[4], hun thematiek expliciet aanwezig is. Dit geldt 

met name voor de boeken Hebreeën en Openbaring. Gods geschiedenis met de mens, zal dan ook 

pas zijn voltooiing vinden wanneer, zoals in Openbaring 21:3 staat aangegeven, "Gods Soeka 

['tabernakel' S.V.] bij de mensen zal zijn, en Hij bij hen zal wonen" in het nieuwe Jeruzalem, dat als 

een Soeka (loofhut) of Choepa (huwelijksbaldakijn) uit de hemel zal komen nederdalen (vs. 16).  

Kom laat ons jaarlijks alvast optrekken, de opgangpsalmen zingend en met 'Gods Festivals' in onze 
knapzak!    

 

[1] Besproken in Panim 54 

[2] "God's Festivals in scripture and history" Part 1,2 

[3] De ratio van de Verlichting, waardoor we de puinhoop van de wereld - die we er zelf van gemaakt 
hebben - niet in Gods licht beoordelen en dus niet naar waarde weten te schatten. (nl. 0,0)  

[4] Uitgezonderd Jesjoea's verkondiging met Soekot en het Vernieuwingsfeest (Chanoeka) in de 
tempel (Joh. 7,8,10). 


