
 
 

“Feestdagen” 
Leviticus 23  

Exodus 23, Num. 10:10, Deuteronomium 16 
 

 Voorburg  
20 april 2019 

1 of 34

Presenter
Presentation Notes
Gezette tijden; God kent het einde vanaf het begin en heeft alles al vaststaan.



Hoofdgedachten: 
1. bijeenroepen van het volk rondom de HEERE om een bepaalde reden, dus een ‘heilige bijeenroeping of 

heilige vergadering’, WAARIN HET HART VAN GOD OPENGAAT, ZO AAN HET EINDE VAN DIT BIJBELBOEK.  
2. Het zijn ‘gezette’ tijden: alle tijden zijn in Gods hand; ook de voleinding van de eeuw (Matt. 13, 25) en de 

HEERE God deelt dit met Zijn Volk (zie ook Matt. 13 en Openb. 2 en 3, in totaal de 3 zevens van br Wolston) 

Leviticus 23 
HET HART VAN DE HEERE GOD OPENT ZICH 
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Presentation Notes
Uit Leviticus 1 blijkt dat de Here God de mens R O E P T. Dit is te vergelijken met Joh. 4 waar de Vader aanbidders zoekt! In de gezette tijden ligt al een gedachte besloten dat God de tijden in Zijn hand heeft. Weliswaar zitten wij hier nog niet in Efeze 1:



Indeling 7 feesten in 4+3 
• Waarom L23:  

– Deze feesten worden gegeven nadat werk der verzoening in Leviticus 16 vaststond. 
• Eerst gerechtigheid dan vrede; zie ook Genesis 15 naar Genesis 16; Zie ook Efeze 6: borstharnas gerechtigheid eerst. 

– De Here God geeft in deze 7 feesten Zijn heilsplan aan Zijn volk.  
– Geschiedenis van Israël is type van geschiedenis van de mensheid, alles hangt af van Christus.  
– De heidense inzettingen gedenken het verleden,  
– de Hebreeuwse feesten zien (vooral) vooruit. 

• Waarom 7 feesten? 
– De indeling in 7 als 4+3 ondersteunt het bedelingskarakter, waarbij: 

• Matt. 13 = 4+3 
• Openb. 2 en 3 =  3+4 Bij deze telling staat de Sabbath staat apart, maar  

• Sabbath apart? 
– Sabbath werpt zijn warmtegloed over alle feesten heen 
– totale Rust is uiteindelijke doel. 

•  Feest van een dag wijst heen naar heilsfeit;  
• Feest van een week wijst heen naar een heilsperiode. 
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• F1 t/m F4: Pascha, ongezuurde broden, eerstelingen: garve en Pinksteren  
– maand 1, dag 14 tot einde graanoogsten (is niet volle oogst!) 
– F3 (Pinksterfeest) valt niet op een bepaalde dag, vanwege samenhang met F4 (Eerstelingsgarve), waarvan datum 

ongewis is. Dit werkt door naar Hand. 1:8. 
• Tussentijd:  

– 4 maanden tussentijd van Maand 3 tot Maand 7, dag 1, zonder feesten. 
– Vers 23: randen van het veld: beeld van zegen voor volkeren. 
– beeld van de tijd van de tijdelijke terzijdestelling van het volk van God (Israël).  
– beeld van de tijd van de genade waarin de gemeente wordt gevormd, begonnen na 

het laatste Israëlitische pinksterfeest waarvan de Schrift spreekt (Hand. 2).  
– volkomen in overeenstemming met de telkens door de apostel Paulus in het licht 

gestelde waarheid dat de gemeente een verborgenheid was, waarover de 
oudtestamentische Schriften niet gesproken hebben (Rom. 16:25; Kol. 1:26; Ef. 3:5). 

– Is afgelopen als de gemeente is "ingezameld", opgenomen in de hemel, waarna God 
de verbinding met Israël weer aanknoopt.  

• F5 t/m F7: bazuinenfeest, grote verzoendag, loofhuttenfeest 
• F5: maand 7, dag 1: feest van het geklank: ook: Dank u Heer dat U ons komt halen! 
• F6: maand 7: dag 10: Grote Verzoendag: ook Dank U Heer dat U God heeft verzoend! 
• F7: maand 7: dag 15-22: Loofhuttenfeest: ook: Dank U Heer voor alle aardse en 

geestelijke zegeningen! 

Feesten (F1 t/m F7): profetisch plan van God 
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Feesten als gevolg van offer (Pascha), als gevolg van de graanoogsten (Eerstelingsgarve en Pinksteren) en als gevolg van druiven- en olijfoogst en eigenlijk alle oogsten (Loofhutten). Maar ook als gevolg van verootmoediging (Grote Verzoendag). Uit de eerste 4 feesten blijkt dat je de wederkomst van de Here Jezus niet kan uitrekenen. 
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Feesten OT: 46x (NB NIET IN EGYPTE) 
• Exodus: 10x (5:1;10:9;12:14;13:6;23:14,15,16;32:5;34:18,22). Verlost volk. 
• Leviticus: 4x (23: 6, 34,39,41). 
• Numeri: 2x (28:17; 29:12) 
• Deuteronomium: 6x (16:10,13,14,15,16; 31:10). Waar Zijn Naam is gevestigd. 
• Richteren: 1x (21:19). Grote mate verval. Niemand weet meer waar het is. 

– feest des HEEREN te Silo; wat dit voor een feest geweest is, is onduidelijk; sommigen denken aan 
loofhuttenfeest; Sv. Kanttekeningen) 

• Koningen: 4x (1 Koningen 8:2,65; 12:32,33!) 
• Salomo: zevende maand Ethaniem (=sterke), omdat in deze maand de vruchten van het land werden ingezameld die 

kracht geven 
• ! In de achtste maand door Jerobeam om het loofhuttenfeest in Juda na te bootsen 

• Kronieken: 6x (2 Kronieken 5:3; 7:8,9; 8:13,30:13,21: Hizkia; 35:17:Josia) 
• Ezra: 2x (3:4 loofhutten en 6:22 ongezuurde broden). Na ballingschap. 
• Nehemia: 2x (8:16,19: loofhutten). Na ballingschap. 
• Psalmen: 1x (118:27: bindt het feest[offer] met touwen…) 
• Jesaja: 1x (30:29  Sv, kanttekeningen: feest ongezuurde broden…) 
• Klaagliederen: 1x (2:4: geen feest meer in Jeruzalem). Vergane glorie. 
• Ezechiël: 3x (45:21,23,25: ongezuurde broden en loofhutten) 
• Zacharia: 3x (14: 16,18,19: loofhutten 3x!) Toekomst. 
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Presentation Notes
Ook al was er genoeg om voor te danken en te feesten, toch was de bittere realiteit dat er niet meer werd gefeest. Plezier moet je maken, verdriet komt vanzelf



Feestkarakter [Heb.: hag] 

Zie ook: Ex. 12:14, Ex. 
23:15, 16, 18 ; Ex. 
34:18, 22; Lev. 23:6, 
34,39,41; Deut. 16 
enz. 
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De feesten zijn schaduwbeelden  

• Hebreeën 10:1 
– Want de wet, hebbende een schaduw der 

toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle 
jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen 
degenen, die daar toegaan. 

• Kolossenzen: 2:17 (zie ook: Jesaja 1:14) 
Welke (nieuwe maan of sabbatten) zijn een schaduw 
der toekomende dingen, maar het lichaam is van 
Christus. 
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Schaduwen doordat er licht schijnt. 



Sabbat 
• Ophouden te werken: sabbateku, vandaar rust 

– Gen. 2:2. God maakte geen nieuwe dingen meer 
– God rust niet omdat hij moe zou kunnen worden: Jes. 40:28 
– Maar: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook: Joh. 5:17 

• Terugkijken op het gedane werk 
• Herdenking bevrijding uit Egypte 

– Deuteronomium 5: 12,15 
• Teken van God’s rust in het begin: in de 10 geboden opgenomen (Ex. 20:8-

10 + Ex. 35:2- sabbat der rust) 
• Teken tussen God en het volk Israël: Ez. 20:12 
• Geldt niet meer voor christenen: Heb. 8,  
• Uiteindelijke doel: sabbatsrust voor Zijn volk: Heb.4:4 en God alles in allen. 
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God werkt toe naar Zijn rust die wreed is verstoord door de zonde.



Pascha en feest van de ongezuurde broden: 1 feest! 

PASCHA (PAASFEEST) 
14E DAG EERSTE MAAND (NISAN, APRIL) 
aan de avond (Dt. 16:6) 

Woningfeest 

RELIGIEUS GEZIEN EEN NIEUWE EERSTE 
MAAND I.P.V. DE MAAND TISJRE 
(SEPTEMBER) 

VESCHIJNINGSPLICHT VOOR DE MANNEN 
IN JERUZALEM (Deut. 16:16) 

Weinig vieringen: Num. 9:5;  Jozua 5:11; 
2 Kon. 23 onder koning Josia; 2 Kron. 
30:18 onder koning Hizkia;  Ezra 6:20. 
Toekomst: Ez. 45:20. Matt. 26:18. 

FEEST ONGEZUURDE BRODEN 
DAG ERNA, EIGENLIJK AL DEZELFDE DAG 
EN 7 DAGEN (Mt. 26:17) 

Collectief feest 

LUK 22:1: FEEST ONGE.B. WORDT PASEN 
GENOEMD; EZ. 45:21 

Er is een verschil met het manna! 

Vieringen: 1 Kon. 8:2;  
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NT: Pascha/Kruisdood en ongezuurde broden als reine 
levenswandel 

• Het Pascha (Lev. 23:5).  
– Stelt de dood van Christus voor (1 Kor. 5:7b).  
– Het begin van Israëls volksbestaan;  
– typeert de verlossing: 

• van hen die leven in de bedeling der genade;  
• de heerlijkheid van het duizendjarige koninkrijk van Christus, en  
• het geluk van de verlosten in de eeuwige toestand vinden hun grondslag in de door de dood van Christus bewerkte 

verzoening met God.  

• Feest van de ongezuurde broden (Lev. 23:6-8).  
– Zeer nauw met het Pascha verbonden. Want het gevolg van de verzoening is praktische 

heiliging van hart en leven (1 Kor. 5:8).  
– Geen heiliging zonder rechtvaardiging, en geen rechtvaardiging zonder de dood van 

Christus.  
– Op de nauwe verbinding tussen het Pascha en het feest van de ongezuurde broden 

wordt door de Schrift nog de nadruk gelegd door de weglating van de woorden: "En de 
Here sprak tot Mozes... ", die gewoonlijk worden gebruikt bij de instelling van een 
volgend feest.  
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Feest eerstelingsgarve en wekenfeest 
L23:10: Eerstelingsgarve  
(et-omer) 
Opstanding van de Here Jezus 

1 Kor. 15: 20,23; Eersteling te midden van 
vele broederen (rangordeaspect) 

Daags na de sabbat naar de priester 

Komt direct van het veld; zonder proces, 
als de eerste sikkel in het gewas is 
geslagen (Dt. 16) 

Bewegen voor het aangezicht des 
HEEREN door de priester 

+ 1 jarig ram; 2/10 spijsoffer (meel en 
olie) en ¼ hin wijn. 

2: getuigeniskarakter: Heb. 12:23 en 1 
Joh. 4:17 

2 beweegbroden 
Wekenfeest (Shivo’ot) 
Ontstaan gemeente op pinksterdag 

Hd 2 (wij volgen de Heere als Eersteling) 

Daags na de 7de sabbat naar de priester 

Uit de woningen; met zuurdesem; vanuit 
een proces (gebakken!) Heb. 
MIMMOSHEBOTEKEM 

Bewegen voor het aangezicht des 
HEEREN door de priester 

+ 1 brandoffer: 7 eenjarige lammeren; 1 
var; 2 rammen; + 1 zondoffer: 1 geitebok; 
+ 1 vredeoffer: 2 eenjarige lammeren). 
Totaal 13! dieren. 

Totale gemeenschap met de HEERE! 
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• Feest der eerstelingen (Lev. 23:9-14).  
• De eerste vruchten van de verlossing.  
• Uit het graf van Christus verrijst nieuw leven.  
• Christus is de Eersteling uit de doden (1 Kor. 15:20).  
• Reshit: zelfde woord als Genesis 1:1 

 
• Wekenfeest of pinksterfeest  

• Bijeenvergadering van de gemeente op aarde (vgl. 1 Kor. 12:13).  
• Als er een eersteling is, dan zijn er ook die volgen.  
• Ook tussen de onder 3 en 4 genoemde feesten worden de woorden: “En de 

Here sprak tot Mozes…” weggelaten, daar deze twee feesten eveneens 
nauw met elkaar zijn verbonden.  

NT: Eerstelingsgarve (Opstanding) en wekenfeest 
(pinksteren) 
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NT: hefoffer en beweegbroden 

• Gemeentelijke samenkomst (1 Kor. 10:18) Ziet Israël, dat naar het vlees 
is; hebben niet degenen, die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar? 

– Wij komen als priesters niet met lege handen voor onze Vader en God 
• Ex. 29:4; Lev. 16:12; Deut. 26:2.  
• Maar: Maleachi 1:13 en 2:3 
• Opgangspsalmen 120-134. 

– Hier komen wij op het hart van Leviticus 23: 13 offerdieren met 2 
beweegbroden en een vredeoffer, eigenlijk dankoffer, namelijk voor 
het volbrachte werk op het kruis van Golgotha 

– Wat wij in ons hart hebben bewegen wij voor onze hemelse Vader 

• NB: ook in gemeente is er zuurdesem: Hand. 5:1; 1 Kor. 
5:9,13; Gal. 5:9) 
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Tussenperiode voor de volken in 
aards perspectief 

• Leviticus 23:22 
– 22 Als gij nu den oogst uws lands zult inoogsten, gij zult, in uw inoogsten, den hoek des 

velds niet ganselijk afmaaien, en de opzameling van uw oogst niet opzamelen; voor den 
arme en voor den vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de HEERE, uw God! 

• Hand. 15:15-18:   

– Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk 
aan te nemen door Zijn Naam. En hiermede stemmen overeen de woorden der 
profeten, gelijk geschreven is: Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de 
tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder 
opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. Opdat de overblijvende mensen den 
Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de 
Heere, Die dit alles doet. Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 

– Akker is de wereld (Matt.13:38); uiteinden van de aarde (Hd. 1:8) 
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Bazuinenfeest 
Na ruime tussenperiode: F5 als beeld van de 
tussenliggende genadetijd? 

Rustdag met heilige samenkomst, samenvallend met 
7e nieuwemaansfeest (Num. 10:10) 

Brand- en spijsoffers en 1 bok als zondoffer 

Dag van trompetgeschal (Heb.); 2 zilveren 
tompetten volgens Num. 10:2 

Wat er te vieren staat, staat er niet bij; wordt 
tegenwoordig als Nieuwjaar gevierd; Pascha is 
religieus nieuwjaar 
Doel: wek God op om aan Israël te denken? Zie 
Num. 10:9-10: Gods plan met Israël wordt weer 
opgepakt 

Doel feest is verborgen: vijfde feest, vijfde bedeling 
van de gemeente en de genadetijd 

2 trompetten ter verzameling: 
Opname gemeente: 1ste profetische betekenis 
Israël in land: 2de profetische betekenis (Jes. 27:13) 
 

Eindtijd: Mattheus 24:31: met luid bezuingeschal 

2 zilveren trompetten 
L23:24-25; Num.29:1-7 
 
 
NB 
Het feest van de nieuwe maan wordt 
in L23 niet genoemd, maar diende wel 
iedere nieuwe maand keer te worden 
gevierd volgens Num. 10:10, Ps.81:4). 
Het werd gevierd met spijs- en 
plengoffers, en een zondoffer (Num. 
28:11-15). 
Wel een feestdag: 2 Kon. 4:23 en Am. 
8:5) 
Profetisch het signaal van een nieuw 
begin, en dient tot gedachtenis van 
God aan Zijn volk. In het 1000 jarige 
rijk is dit nieuwe begin er omdat dan 
zowel de nieuwe maan als de sabbat 
worden gebruikt om de Here te 
aanbidden (Jes. 66:23; Ez. 46:3). 
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Grote 
[Ver]zoendag 

• Grondbetekenis blijkt uit Gen. 33:10 , waar 
Jacob met geschenken Esau gunstig stemt 
(zijn aangezicht bedekt). Sühnung: naar God 
gekeerd! Dit is niet hetzelfde als verzoenen. 

• Vandaar propitiation en atonement en niet 
direct reconciliation of expiation.  

• Voor het overblijfsel van Israël komt in de 
weg van verootmoediging (in het bijzonder 
van de twee stammen, die schuldig staan 
aan de verwerping van de Messias) in 
waarheid de verzoendag.  

– Zacharia 12:10  
• Doch over het huis Davids, en over de inwoners van 

Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en 
der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij 
doorstoken hebben,en zij zullen over Hem 
rouwklagen,als met de rouwklage over een enigen 
zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk 
men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 

– De HEERE laat Zijn zijde zien en zij treuren 
i.t.t. de discipelen in NT 

Lev. 23:26-32 en Lev. 16 
 
 
 
NB Verootmoediging is geen feest en 
een sabbat sabbatoon: volkomen 
rustdag (vs. 31, 32) 
 
Sabbat sabbatoon (32) 
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Loofhuttenfeest 

• Een verwijzing naar "de tijd 
van de herstelling van alle 
dingen", nl. in het 
duizendjarig rijk (Hand. 
3:21).  

• Dan zal Israël, gerekend van 
de aanvang van zijn 
volksbestaan (zie Pascha), 
niet op een woestijnreis van 
40 jaar, maar op een 
geschiedenis van 40 eeuwen 
(afgerond) terugzien 

• Israël wordt het hoofd en 
niet de staart 

 

Lev. 23:33-36 en 39-43; Neh. 8:16 
 
16. …Gaat uit op het gebergte, en 
haalt takken van olijfbomen, en takken 
van andere olieachtige bomen, en 
takken van mirtebomen, en takken van 
palmbomen, en takken 
van andere dichte bomen, om 
loofhutten te maken, als er geschreven 
is. 
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Loofhuttenfeest: VROLIJK ZIJN (Dt. 16:15!) 

Dag1 Dag2 Dag3 Dag4 Dag5 Dag6 Dag7 Dag8 

13 stieren 12STIER 11STIER 10STIER 9STIER 8STIER 7STIER 1STIER 

2 rammen 2R 2R 2R 2R 2R 2R 1RAM 

14 schapen 14S 14S 14S 14S 14S 14S 7S 

Spijsoffer SPIJS SPIJS SPIJS SPIJS SPIJS SPIJS SPIJS 

geitebok G G G G G G G 

SUBTOTAAL 
OFFERS 

30 29 28 27 26 25 11 

SUBTOTAAL 
DIEREN 

29 28 27 26 25 24 10 

TOTAAL 
DIEREN 

169 
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Conclusies en Samenvatting 

• P, W & L: basis voor God om te vergaderen 
– Pasen: Christus boven allen 
– Wekenfeest: te zamen vergaderd en gedoopt tot 

één Lichaam 
– Loofhutten:  vergaderd om te zegenen 

• Van eeuwig gescheiden van God naar eeuwig 
wonen bij God 

• Alle vreugde is in Here God en de Here Jezus 
Christus: laten wij vrolijk zijn! 
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Samenvatting: God zoekt aanbidders 

I. De mens in Leviticus 1 vers 2 [in het Hebreeuws heel algemeen: ADAM, 

 :wordt geroepen! tot de HEERE God te naderen [אדם
– Beslissende vragen hierbij zijn:  

• Waarom doet de Heere dit? 
• op welke manier nadert de mens, en  
• in welke toestand nadert de mens? 

–DAAROM IS ER HET PRIESTERSCHAP: 
• Priesters zijn de brug naar God voor degenen buiten het heiligdom 
• Brugfunctie heeft ‘toegangscan’ t.a.v. onreinheden naar overkant 
• Maar… iedereen wordt GEROEPEN tot een vrijwillig offer = DE HEERE 

JEZUS CHRISTUS GEDENKEN 
 

II. MIJ HEEFT HET MEEST GETROFFEN HET BEELD VAN DE BEWEEGBRODEN UIT DE 
WONING MET HET VREDEOFFER. MET NAME DAT OOK DE HERE JEZUS IN HET 
VREDEOFFER ZIJN DEEL KRIJGT IN HET SCHADUWBEELD VAN DE PRIESTER MET DE 
BEWEEGBORST DIE HIJ HEEN EN WEER BEWEEGT VOOR GOD. 
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Vragen (1) 
1. Feesten algemeen: Wat wilde de Here God met de feesten bereiken? Werden de feesten des Heeren 

vaak gevierd in Israël of Juda of Samaria (Joh. 4!)? Zegt dit iets over onze tijd? 
2. 4 eerste feesten: Kan je op grond van de Schrift stellen dat de eerste 4 feesten hun voltooiing hebben 

gehad in het Nieuwe Testament? Is er een overeenkomst met de feesten des HEEREN en het vieren van 
het Avondmaal in het NT? In welk offer en in welk feest zien wij de omgang (gemeenschap) met de 
HEERE God het meest treffend? Heeft de Here Jezus hierin ook Zijn deel? 

3. Pascha, Ongezuurde broden en Pinksterfeest: Wat is de geestelijke betekenis van zuurdeeg in de Bijbel? 
Welke groepen personen werden met bepaalde types zuurdesem vereenzelvigd in het NT en welke zijn 
de verschillen? Is er een verband met het werk van de boze in Mattheus 13 en Gen. 3? Wat is in dit 
verband het gevaar voor Gods gemeente in de huidige tijd? 

4. Pinksterfeest: vredeoffer: Wat is het verschil tussen een hefoffer en een beweegoffer? Komt dit in onze 
priesterdienst ook voor? Wat is de betekenis van de beweegbroden en waarom mogen die wel gezuurd 
zijn? Waarom moesten het er twee zijn? Is het niet vreemd dat er een offer is met zuurdesem erin? 
Welke 3 groepen dierenoffers werden bij de 2 beweegbroden gebracht, wat drukken zij uit en hoeveel 
dieren in totaal? 

9. Randen van het veld: betekent vers 22 (randen niet afmaaien) dat er na de opname van de gemeente 
nog een genadetijd overblijft? 

10. Feest des geklanks: zijn er verschillende bazuinen in de Bijbel. Zo ja, zijn deze dan alle hetzelfde of zijn ze 
verschillend, ook qua functionaliteit?  

11. Grote verzoendag: Hoe vaak ging de Hogepriester op de Grote Verzoendag het heiligdom in? Hoe kan 
men dit tellen? 

12. Loofhuttenfeest: Wat wordt herdacht in de loofhutten? Waarvan waren deze gemaakt? Waarom waren 
er 169 offerdieren in 8 dagen op het Loofhuttenfeest? Kunnen wij hier iets mee in onze tijd? 
 
 23 of 34

Presenter
Presentation Notes
v. 11: Denk aan de volle handen.



Vragen (2) 
9. Welk evangelie zou men het beste kunnen typeren als het evangelie van de ongezuurde 

broden? Waarom 
10. Wat is het verschil in houding of gesteldheid bij de vrede die de Here Jezus bracht voor de 

discipelen in Joh. 20:20 en voor Israël in Zach. 12?:10? Waarom zou dit zijn? 
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APPENDIX 
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Van eeuwigheid tot eeuwigheid 
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L23: indelingen (1,2) 
1. Hoofdlijn: voor- en 
najaarsfeesten 
• ‘Ik ben de Here, uw God’ (vs. 

22, 43) 
– Vs 5-22: Voorjaarsfeesten 

• Pasen 
• Ongezuurde broden 
• Wekenfeest 

– Vs 23-43: Najaarsfeesten 
• Nieuwjaar 
• Grote Verzoendag 
• Loofhuttenfeest 

2. Detailindeling: per 
(dubbel)feest 
• ‘de Here sprak tot Mozes: 

spreek tot de Israëlieten’ (vs. 
1, 9, 23, 33) 

• Vs 1-4: Inleiding en Sabbat 
– Vs 5-8: Pasen en ongezuurde broden 
– Vs 10-22: Eerstelingen en Wekenfeest 

• Vs 23: tussenperiode met speciale 
betekenis 

– Vs 24-32: Nieuwjaar en Grote 
Verzoendag 

– Vs 34-43: Loofhuttenfeest 

• Vs 44: Slot  
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L23: indelingen (3,4) 
3. Een- en meerdaagse 
feesten 

Eendaags 
(gebeurtenissen) 

Meerdaags 
(gevolgen) 

Pasen Ongezuurde 
broden 

Eerstelingen 

Wekenfeest 

Nieuwjaar 

Grote verzoendag 

Loofhuttenfeest 

4. (Niet)pelgrimsfeestem 

Pelgrims Niet pelgrims 

Sabbat 

Pasen en 
ongezuurde broden 
(M1, gerst, late 
regen) 

Eerstelingsgarve 

Wekenfeest 
(M3, tarwe, late 
regen) 

Bazuinenfeest 

Loofhutten 
(M7, 14-22, 
druiven, olijven, 
vroege regen) 

Grote verzoendag 

Opgangspsalmen 
120-134? 28 of 34
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L23: indeling (5) 
In al uw 
woningen 
Heb. Bekol 
Meshobete
kem 

In al uw 
woningen: 
Heb. Bekol 
Meshobetekem 

UIT UW 
WONINGEN 
Heb. 
MIMMOSHEBOT
EKEM 

In al uw 
woningen 
Heb. Bekol 
Meshobeteke
m 
 

Loofhutten 
 
Staat hierin 
apart! 

Pasen en 
ongezuur
de broden 

Eerstelingsgarve 2 beweegbroden Grote 
Verzoendag 

apart 

Spijsoffer en wijn Nieuw spijsoffer Shabbat 
shabbatoon 

13 dieren 

Brandoffer 

Zondoffer 

Dank- of 
vredeoffer 29 of 34



7 of 8 “feesten”? 

Sabbat apart 
0 Sabbat 

1 Pascha 

2 Feest van ongezuurde broden 

2 groepen van 2! 

3 Feest van de eerstelingen 

4 Feest van de weken 

NAAR DE 7DE MAAND 

5 Feest van de bazuinen 

6 Grote Verzoendag 

7 Loofhuttenfeest 

Sabbat erbij 
1 Sabbat 

2 Pascha en feest van de ongezuurde 
broden (2 Kron. 35:17: Josia) 

2 groepen van 2! 

3 Feest van de eerstelingen 

4 Feest van de weken 

NAAR DE 7DE MAAND 

5 Feest van de bazuinen 

6 Grote Verzoendag 

7 Loofhuttenfeest 

Rood gekleurde feesten: 2 Kron.8:13! 30 of 34



Argumenten sabbatbijtelling 

PRO SABBAT ERBIJ 
L.23:2: deze zijn Mijn gezette hoogtijdagen, 
dus het is ook een gezette hoogtijdag.  

Geeft het grote principe weer, nl. dat als de 
ware rust komt, God Zijn volk om Zichzelf 
heeft vergaderd (Heb. 4 

Pascha en feest van de ongezuurde broden 
horen bij elkaar (Mt. 26:17; Luk. 22:1, het 
feest van de ongezuurde broden wordt Pascha 
genoemd), (Deut. 16:16, verschijningsplicht 
mannen in Jeruzalem, nl. op feest ongezuurde 
broden!), (Ez. 45:21, …zal u het pascha zijn, 
een feest van ongezuurde broden), zodat de 
sabbatbijtelling zorgt voor 7 in totaal. Zie ook 
Matt. 26:17, Mk. 14:12. 

Sortering in bij elkaar horende paren lettende 
op de wederkerende tussenzin: En de HEERE 
sprak tot Mozes zeggende... 

CONTRA SABBAT ERBIJ (dus 
sabbat apart houden) 
L.23:4: nieuw begin: Deze zijn de gezette 
hoogtijdagen des Heren, en dan volgt zonder 
herhaling van deze woorden de beschrijving van de 
7 feesten tot vers 37! 

De sabbat is veel ouder, namelijk vanaf de schepping 
(Gen. 2:6). 

Onderscheid tussen ‘generlei’ arbeid/dienstwerk 
(Sabbat) en ‘generlei slaafse’ arbeid/dienstwerk 
(overige hoogtijden). 

De sabbat mocht ook thuis worden gevierd i.t.t. de 
andere feesten (Deut. 12:14, 16:6). 

Sabbat is wekelijks i.t.t. de overige hoogtijdagen, die 
jaarlijks zijn. 

Vervulling sabbat aan het einde van de tijden i.t.t. 
andere feesten??? 

Hoofdstuk 23 begint en eindigt met de sabbat (v. 38), 
zoals de geschiedenis van de mensheid in profetisch 
perspectief.  31 of 34



Verval 1: Maar Israël vergat te feesten 
ondanks Psalm 148:14 

• Paasfeest: 
– Er werd geen paasfeest meer gevierd van de tijd van Salomo tot Hizkia (2 Kron. 30:22) en tot aan 

Josia: 2 Kron. 35:18 en 2 Kon. 23: 21: 
• En de koning gebood het ganse volk, zeggende: Houdt den HEERE, uw God, pascha, 

gelijk in dit boek des verbonds geschreven is. 22 Want gelijk dit pascha was er geen 
gehouden, van de dagen der richteren af, die Israel gericht hadden, noch in al de 
dagen der koningen van Israel, noch der koningen van Juda. 

• Loofhuttenfeest: 
– Er werd geen loofhuttenfeest meer gevierd van de dagen van Jozua tot aan Ezra en Nehemia (Neh. 

8:18), terugkeer uit de ballingschap: 

• En de ganse gemeente dergenen, die uit de gevangenis waren wedergekomen, 
maakten loofhutten, en woonden in die loofhutten; want de kinderen Israels 
hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jesua, den zoon van Nun, tot op dezen 
dag toe; en er was zeer grote blijdschap.  
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Verval 2: En nog erger: feest van Jerobeam 

• 1 Koningen 12: 
– 32 En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der 

maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar; van gelijken deed hij te 
Beth-el, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth-el priesteren 
der hoogten, die hij gemaakt had. 

– 33 En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth-el gemaakt had, op den vijftienden dag der 
achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had; zo maakte hij den 
kinderen Israëls een feest, en offerde op dat altaar, rokende. 
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Verval 3: …of de feesten der Joden 

• Johannes 2:13 
– 13. En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op 

naar Jeruzalem 
• Het Paasfeest wordt het feest der joden genoemd 

• Johannes 7:2 
– 2. En het feest der Joden, namelijk de loof huttenzetting, 

was nabij 
• Het Loofhuttenfeest wordt feest der joden genoemd 

• Mattheus 23:38: uw huis… (was: Huis van Mijn Vader 
(Joh. 2) en op weg naar rovershol 
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