Over de betekenis van Bijbelse najaarsfeesten
Aangedragen door de Rankwerkgroep Israël,
september 2015
In het oude testament stelt God een aantal feesten1 in, zoals het Pascha.
Er is veel over deze feesten te zeggen en te leren; daarom vermelden we een aantal bronnen die de
feesten in bepaalde opzichten verschillend benaderen.
Met dit artikel willen we aandacht vragen voor de najaarsfeesten en reiken kort iets aan over de
instelling in het Oude Testament, de uitwerking in de Joodse traditie en de verwachte vervulling in het
Nieuwe Testament. De drie bijbelse voorjaarsfeesten zijn vervuld in Jezus Christus; zo nam Hij tijdens
het Pascha als lam Gods de zonde van de wereld op zich. Drie Bijbelse feesten die vallen in het najaar
zijn nog niet vervuld. Welke betekenis hebben ze, voor Gods volk en voor Gods gemeente? Wat zegt
de Bijbel daarover? Een korte studie over een onderwerp dat voor deze tijd wel eens bijzonder actueel
kan blijken te zijn.
Wanneer worden die gehouden?
Onze kalender wordt bepaald door de zon. De Joodse kalender is een maankalender, maar zodanig
aangepast dat ook het zonnejaar in grote lijn wordt gevolgd.
Een (volgende) dag begint in Israël bij zonsondergang2. De Joodse kalender kent verschillende
nieuwjaarsdagen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het leven. Zoals bij ons het
schooljaar een andere begindatum heeft dan ons kalenderjaar, zo kennen de joden o.a. het burgerlijke
jaar en het religieuze jaar. De burgerlijke kalenderindeling werd gebruikt van Genesis tot Exodus en
begint in de maand Tisjri. 1 Tisjri valt bij ons in de maanden september/oktober. De eerste dag van die
maand wordt door de Joden gezien als de eerste dag van de schepping, en is ook nu de Joodse
burgerlijke nieuwjaarsdag.
In de Bijbel wordt na het boek Exodus de religieuze kalenderindeling gevolgd. Het religieuze nieuwjaar
begint met de maand Nisan dat is bij ons in maart – april.
Voor het komende jaar staan in het onderstaande overzicht onze data onder de Joodse data.
Nisan 14
10 april 2017

Nisan 15
11-17 april 2017

Tisjri 1,2
21 sept.2017

Tisjri 10
30 sept. 2017

Pesach/ het lam Eerstelingenfeest Sjawoeot
werd geslacht De eerste oogst
Wekenfeest

Rosj Hasjana
Nieuwjaarsdag
Bazuinenfeest

Jom Kippoer Grote Soekot
Verzoendag
Loofhuttenfeest

Kruisiging

(Opname
gemeente?)

(Beeld van vast(Het vrederijk?)
binden van Satan,
begin duizendjarig rijk?)

Paasfeest
Jezus leeft!

Siewan 6
31 mei- 1 juni
2017

Pinksterfeest

Voorjaarsfeesten

Tisjri 15-21
5-12 okt 2017

Najaarsfeesten

Over de voorjaarsfeesten is veel te zeggen, o.a. dat Jezus deze feesten op het uur nauwkeurig in Zijn
lijden, sterven en opstanding heeft vervuld. In deze studie vragen we echter aandacht voor de Bijbelse
najaarsfeesten.
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In het oude testament staan feesten die bij Gods verbond horen (zoals Pascha) en feesten die een nationaal
karakter hebben (zoals het Poerimfeest). Het gaat ons in dit artikel om de Bijbelse feesten; de Joodse feesten
komen niet aan de orde
2
Genesis 1:5 ‘’toen was het avond geweest en morgen geweest, de eerste dag’’
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Voor wie de najaarsfeesten in zijn agenda wil zetten:
2015
2016
2017
Start van *
Bazuinenfeest
14 Sept. 3 Okt. 21 Sept.
Grote Verzoendag 23 Sept. 12
12Okt.
Okt. 30 Sept
Sept.
Loofhuttenfeest
28 Sept. 17
17Okt.
Okt. 55Okt.
Okt.

2018
10 Sept.
19 Sept.
24 Sept.

Waar staat in oude testament dat God de najaarsfeesten heeft ingesteld?
Het Nieuwjaar of Bazuinenfeest: Leviticus 23:23-25;
Grote Verzoendag: Leviticus 16 en Leviticus 23:26-32;
Loofhuttenfeest: Leviticus 23:33-44;
De oudtestamentische samenhang van de najaarsfeesten
Het bazuinenfeest (Tisjri 1-2) hangt samen met de daaropvolgende Grote Verzoendag (Tisjri 10) en het
Loofhuttenfeest (Tisjri 15). In het kort samengevat: Het bazuinenfeest zijn 2 dagen van vreugde voor
het nieuwe jaar en een oproep tot inkeer en vergeving vragen aan hen wie men iets schuldig is.
Grote Verzoendag: de hogepriester ging het Heilige der heiligen binnen en sprenkelde bloed op de ark
om God met een oprecht hart vergeving te vragen.
Het Loofhuttenfeest: God danken dat de relatie weer hersteld is en danken voor de zegen o.a. in de
oogst die Hij gegeven heeft.
Kortom, een mooie drieslag: verzoen je eerst met je medemens, daarna met God en dank God voor
Zijn genade.
De nieuwtestamentische samenhang van de najaarsfeesten
Zoals de voorjaarsfeesten, een voorafschaduwing zijn van de eerste komst van Jezus Christus en de
uitstorting van de Heilige geest op de eerste gemeente, zijn er aanwijzingen dat de najaarsfeesten een
voorafschaduwing zijn van wat nog komen moet.
Het Bazuinenfeest wordt door velen in verband gebracht met de opname van de gemeente (1
Thessalonicenzen 4:15-17). Daarna, (de tijd tussen 2 en 10 Tisjri zijn 7 dagen) als de degene (de
gemeente van Christus) die hem (Satan) weerhoudt niet meer op aarde is (2 Thessalonicenzen 2:6-7)
een periode van 7 jaar van grote verdrukking (Matth. 24). Daarna volgt de Grote Verzoendag die in
verband gebracht wordt met de wederkomst van Jezus op de Olijfberg. (Matt. 19:28, Matt. 25:31-46
en Openb. 20:11-15)
Tot slot wordt bij het Loofhuttenfeest gedacht aan de wederkomst van Jezus Christus aan het eind van
de voor deze wereld gestelde tijd welke aan het Vrederijk vooraf gaat. (Zacharia 14 en Openb. 21 22:5)
Ook al nemen we de aanwijzingen aan dat deze najaarsfeesten in verband te brengen zijn met wat
komen gaat, dan nog weten we niet in welk jaar dat zal gebeuren.

Rosj Hasjana of Joods Nieuwjaar / Bazuinenfeest
De betekenis voor het Joodse volk
Dit feest wordt op 1 en 2 Tisjri gevierd. Op beide feestdagen wordt op de sjofar (ofwel bazuin) - dat is
een ramshoorn - geblazen om aan te geven dat het nieuwe burgerlijke Nieuwjaar3 is begonnen. Een
dag van vreugde, omdat een nieuw jaar is begonnen, maar ook een oproep om vanaf die dag de
komende zeven dagen tot bezinning te komen.
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Van een burgerlijk nieuwjaar was in de bijbel nog geen sprake, wel van een nieuw jaartal
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In tegenstelling tot de andere Bijbelse feesten start het Bazuinenfeest bij nieuwe maan, dus wanneer
de eerste ‘splinter’ van de maan verschijnt aan de hemel. Dit moet worden bevestigd door de
waarneming van ooggetuigen, en dat is niet altijd gemakkelijk. Om deze reden staat het Feest van de
Bazuinen bekend als het feest waarvan niemand de dag of het uur weet.
De Israëlische ambassade zegt over dit feest: ‘Het is de ‘dag van het bazuingeschal’, waarop er in de
synagoge op de ‘sjofar’, de ramshoorn, wordt geblazen. De term ‘Rosj Hasjana’ is Rabbijns van
oorsprong, net als de grote thema’s van deze feestdag: bezinning en inkeer, voorbereiden op de Dag
des Oordeels en bidden voor een vruchtbaar jaar.’
De functie van de bazuin
God gaf Israël instructies om de bazuin te gebruiken voor het aankondigen van belangrijke
boodschappen. Het blazen van één bazuin betekende dat de leiders van Israël bijeen moesten komen.
Twee bazuinen werden geblazen om het hele volk bijeen te roepen. Maar ook bij de strijd en in
verband met de feesten, zoals we hieronder kunnen lezen, werd de bazuin veelvuldig geblazen.
God gebruikte ook een bazuin om Zijn ontmoeting met Israël aan te kondigen, toen Hij neerdaalde op
de berg Sinaï (Exodus 19:16-18).
Bazuinen zijn uitstekende instrumenten om de aandacht te trekken of signalen door te geven omdat ze
het geluid over grote afstanden kunnen overbrengen. Als de bazuin in Jeruzalem werd geblazen dan
kon men dit tot in Jericho, een afstand van ruim 20 km, horen.
Wat staat in het oude testament over het Bazuinenfeest?
Leviticus 23:23 De HEER zei tegen Mozes: 24 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste dag van de zevende
maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen
moet vieren. 25 Je mag die dag niet werken en moet de HEER een offergave aanbieden.
De Naardense Bijbelvertaling vertaalt vers 24: spreek tot de kinderen van Israël en zeg: in de zevende
maand op de eerste na nieuwe maan, zal er bij u wezen een sjabbattoon, - een gedachtenis met
bazuingeschal een oproep tot heiliging. Lees ook Numeri 29:7-11 en Joël 2:15-19.
Het nieuwe testament over bazuinen:
1 Korintiërs 15:51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij
allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het
einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk
lichaam en zullen ook wij veranderen.
1 Thessalonicenzen 4:15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst
van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen.
Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven
zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan
zullen we altijd bij hem zijn. Zie ook Matth. 24:31
In Openbaringen wordt meerdere keren over het blazen van de bazuin geschreven, maar de meeste
keren kunnen die teksten niet in verband gebracht worden met het bazuinenfeest.
Meerdere visies op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus
Over de opname van de gemeente bestaan meerdere visies. Wanneer we de teksten bestuderen die
hierboven in de nieuwtestamentische samenhang van de najaarsfeesten genoemd zijn, is er een goede
reden om in het oudtestamentische Bazuinenfeest een voorafschaduwing te zien van de bazuin die zal
klinken bij de opname van de gemeente.
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Wij weten niet wanneer dat zal zijn, wel zien wij dat de komende najaarsfeesten bijzondere dingen
staan te gebeuren: dit jaar, tot 13 september 2015, is voor de Joden een sabbatsjaar. Ook zijn er
tijdens deze feesten voorlopig de laatste bijzondere tekenen van zon-, en maansverduistering
waardoor er voor de 4e keer in 2 jaar op Joodse feestdagen een bloedrode maan te zien zal zijn. Lees
Hand. 2:20, Openb.6:12. Eerder zijn in Israël een paar maal in dergelijke situaties ingrijpende dingen
gebeurd. Laten we waakzaam zijn want wij weten dag noch het uur, maar Hij komt spoedig.

Jom Kippoer of Grote Verzoendag
De betekenis voor het Joodse volk
Het valt op 10 Tisjri (september/oktober) en is de belangrijkste dag van het joodse jaar. Op deze dag
offerde de hogepriester twee bokken. De eerste werd geslacht en verbrand als offer voor de zonden
van het volk. De hoge priester sprenkelde het bloed van deze bok op het verzoendeksel van de ark in
het Heilige der Heiligen. Op deze allerheiligste plaats mocht alleen hij éénmaal per jaar voor deze
gelegenheid komen. De tweede bok was de zondebok. Door schuld te belijden, legde de hogepriester
de zonde van zichzelf en van het volk op de bok, die vervolgens de woestijn in werd gestuurd.
Bij Rosj Hasjana ging het om bekering, bij Jom Kippoer draait alles om verzoening. De priester die zijn
gebruikelijke sierlijke priesterlijke gewaden aflegt voor eenvoudige witte linnen klederen (Leviticus
16:4) zijn een teken van heiliging.
Wat staat in het oude testament over Jom Kippoer / Grote Verzoendag?
In Leviticus 23:26-32 staat: De HEER zei tegen Mozes: 27 ‘Neem dit in acht: De tiende dag van de
zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie
moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. 28 Je mag dan geen
enkele bezigheid verrichten, want het is Grote Verzoendag, waarop voor jullie ten overstaan van de
HEER, jullie God, de verzoeningsrite zal worden voltrokken. 29 Wie deze dag niet in onthouding
doorbrengt, zal uit de gemeenschap gestoten worden. 30 Wie die dag enige bezigheid verricht, zal ik
zelf uit de gemeenschap wegvagen. 31 Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten; deze bepaling
geldt voor jullie voor altijd, generatie na generatie, waar je ook woont. 32 Het zal voor jullie een dag
van volstrekte rust zijn, die je in onthouding moet doorbrengen. Deze dag moet in volstrekte rust
worden doorgebracht, vanaf de avond van de negende dag van die maand tot aan de avond daarop.’
Lees ook Leviticus 16 en Numeri 29:7-11.
Wat staat in de Bijbel over de vervulling van Grote Verzoendag?
Romeinen 3:25: God heeft Hem voorgesteld als zoenmiddel, door het geloof, in zijn bloed, om zijn
rechtvaardigheid te tonen. Zie ook 1 Johannes 2:2
Mattheus 19: 28; Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd
wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij
gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.
Lees ook: Hebreeën 9 en 10; Kolossenzen 1:19-20; Marcus 15:37-38; Mattheus 25:31-46; Openb. 19 en
20:1-6; Joël 3 en Zacharia 12:10.
De Joden lezen op Grote Verzoendag het boek Jona. En Jezus legt direct verband tussen Zichzelf en
Jona – Lukas 11:29-30.
Wat heeft Grote Verzoendag ons te zeggen?
Er waren twee bokken: De ene (voor de Here) werd geslacht als offer voor de zonden, de andere
bracht de beleden zonden naar een eenzame plaats, waar de bok moest sterven. Het bloed van de
geofferde bok werd gebracht voor het verzoendeksel in het Heilige der Heiligen. De eerste vervulling
van dit beeld is gebeurd toen Jezus in het jaar 31 werd gekruisigd, Hij als ons Paaslam en als de bok
“voor de Here” werd geslacht en Hij stierf voor de zonden van de gelovigen. Alhoewel Hij reeds voor
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het begin van de wereld er in had toegestemd dit offer te brengen, werd Hij pas op dat moment onze
Hogepriester en pleit Jezus nu in de hemel voor ons bij de Vader.
Nadat de hogepriester in het Heilige der Heiligen zijn dienst had verricht, kwam hij naar buiten en
deed verzoening over het altaar. De eerste vervulling van deze voorafschaduwing heeft Jezus volbracht
toen Hij buiten de poort onze straf heeft gedragen. De tweede en definitieve vervulling komt nadat
Jezus in de hemel zijn taak als Hogepriester heeft vervuld, terug komt naar de aarde en elk oog Hem
zal zien, en Hij de levenden en de doden zal oordelen. Iedereen die dan niet in het Boek van God
geschreven blijkt te staan zal veroordeeld worden tot de eeuwige straf. Satan wordt dan voor 1000
jaar gebonden.

Soekot of Loofhuttenfeest
De betekenis voor het Joodse volk
De Israëlische ambassade zegt o.a. over dit feest: Loofhuttenfeest wordt in de Bijbel (Lev.23:34)
beschreven als het ‘Feest der Tabernakels’ en begint vijf dagen na Jom Kipoer. Soekot is een van de
drie feesten die tot het jaar 70 gevierd werden met massale pelgrimstochten naar de Tempel in
Jeruzalem, en die daarom bekend staan als de ‘pelgrimsfeesten’. Op Soekot herdenken joden de
uittocht uit Egypte en wordt dank gezegd voor een vruchtbare oogst.
Tijdens de vijf dagen tussen Jom Kipoer en Soekot bouwen tienduizenden huishoudens en bedrijven
een ‘soekot’ of loofhut, een tijdelijk onderdak dat op de tenten lijkt waarin de Israëlieten leefden na
hun uittocht uit Egypte, in de woestijn.
Het officiële deel van Soekot duurt één dag. De week van het Loofhuttenfeest eindigt met de viering
van Shemini Atseret/Simchat Thora, waarbij de nadruk ligt op de Thora. Kenmerkend zijn het dansen in
het openbaar met de Thorarol onder de arm en het reciteren van de eerste en laatste hoofdstukken
van de Thora.
Wat staat in het oude testament over het Loofhuttenfeest?
Lev. 23:39-43 zegt daarover: Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je
de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste
dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. 40 De eerste dag moeten jullie mooie vruchten
plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten
jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. 41 Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER
zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest
in de zevende maand. 42 Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet
in een loofhut wonen, 43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet
wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.
Wat zegt de Bijbel over de vervulling van het Loofhuttenfeest
In Jesaja 51:3 staat: De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan
Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.
Lees ook: Joel 2:1; Ezechiël 36:16-36; Jesaja 11:1-10; Jesaja 49:8-13; Jesaja 66:23; Zacharia 14; 1 Petrus
4:17; Openbaring 20:1-6.
Betekenis van Soekot / Loofhuttenfeest
De grote oogst
Het Loofhuttenfeest wordt in Israël gevierd als alle oogst is binnen gehaald. Het feest is allereerst een
herdenking van de tocht door de woestijn na de bevrijding uit Egypte. Tijdens de woestijnreis woonde
het volk in tenten / hutten. Bij dit feest staat men stil bij het feit dat wij maar een tijdelijke
verblijfplaats op aarde hebben en vooral dat God ervoor koos om onder ons te komen wonen. God
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‘tabernakelde’ onder het volk Israël als betekenis van ‘tijdelijk onder ons wonen’, een gedachte waar
Johannes uitdrukkelijk naar verwijst (zie Johannes 1:14). Het is een tijd van uitbundig feest met een
duidelijke instructie om vrolijk te zijn voor het aangezicht des Heren.
De Joden lezen bij de feest het boek Prediker, waarin over de tijdelijkheid en kwetsbaarheid van het
leven word gesproken.
Na dit feest zijn er geen Bijbelse feesten meer die ook voor ons een profetische betekenis hebben. Dat
alle oogst dan is binnengehaald, houdt voor ons ook een belangrijke waarschuwing in: na de
wederkomst van Christus zal de Grote Oogst door Hem worden binnengehaald, inclusief het laatste
deel dat tijdens de Grote Verdrukking wordt binnengehaald. Net zoals in Israël de druiven werden
getreden in de persbak, zo zal ook het Lam, voordat Hij terugkomt, de wijnpers van de woede van de
Almachtige God treden, een verwijzing naar het oordeel over de volkeren die Hem niet hebben
geloofd of diegenen die van Hem afvallig zijn geworden. (Openb. 19:15)
De Grote Sabbat en Loofhuttenfeest
Zoals de Grote Verzoendag nog op zijn vervulling in de wederkomst van Christus wacht, zal ook het
Loofhuttenfeest de vervulling in Jezus krijgen. Wanneer Satan in de verzegelde afgrond is geworpen
(Openbaring 20:1-3), dan zal het Vrederijk en de vervulling van het Loofhuttenfeest beginnen.
Als Christus terugkomt, zal Hij het Vrederijk instellen, de grote ‘Sabbat’ en het Loofhuttenfeest van
vrede en rust. Dan begint de zevende dag na de Schepping, die net als elk van de eerste zes dagen ook
duizend jaar zal duren. Vandaar dat ook de wekelijkse sabbat als de schaduw wordt gezien van dit
Vrederijk. Als we de in de Bijbel opgenomen tijdslijnen bestuderen, lijken de eerste 6000 jaar bijna
afgelopen te zijn, waardoor we meer dan ooit ons hart op God mogen richten en uitzien naar de start
van die zevende dag. Dan zal de sabbat als schaduw veranderen in de werkelijkheid achter deze
schaduw, in de sabbat / Loofhuttenfeest met Christus. Bij sommige bronnen wordt de tijdlijn
uitgewerkt, zoals deze:

Tot slot
De tijd is kort
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Komt Jezus in september 2015 om Zijn gemeente op te halen? Wij weten het niet. Maar de tijd is kort.
Daarom is des te meer belangrijk dat we op komende Bijbelse feesten ons afvragen hoe onze wandel
met God is. Want gelet op Gods profetische feestkalender mogen wie Hem kennen, rekenen op een
komende opname van alle generaties van gelovigen in Christus, de daadwerkelijke wederkomst van de
Koning der koningen en de start van het duizendjarig Vrederijk. En die Sabbat heeft de wereld heel erg
hard nodig.
Tot die tijd zal de tegenstander er als een briesende leeuw alles aan doen om Gods plan te
dwarsbomen of wazig te houden voor christenen. Maar Gods beloften zijn betrouwbaar in Christus
Jezus. We zien uit naar Zijn komst en willen opmerkzaam zijn voor het Goddelijke patroon van Gods
toekomstige werkelijkheid.

Vragen om over na te denken:
1. Is mijn leven zo dat ik Jezus kan ontmoeten? Spreekt God me aan om situaties op orde te
maken?
2. Wat heb ik vooral geleerd over de Bijbelse najaarsfeesten?
3. Wat uit deze studie helpt me om Jezus’ terugkomst actief te verwachten en hoe wil ik dat in
mijn dagelijks leven (thuis, familie, werk, buurt) laten doorwerken?

Bronnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodenburg, Kees Jan – Geen verzoening zonder bekering
Poll, Evert van der – De feesten van Israël
Cohen Stuart, Geert - Joodse feesten en vasten
Lamm, Arno – Wake Up!
NBG – www.debijbel.nl/onderwerpen/feestkalender
Ambassade van Israël in Nederland - http://embassies.gov.il/hague/AboutIsrael/Pages/Joodse
feestdagen.aspx
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