16 Vier de feesten die staan voor vrijheid Deuteronomium 16
Mozes herhaald de opdracht om de drie opgangsfeesten te vieren; als tijden van blijdschap,
gedenkend de bevrijding uit Egypte, maar met profetisch zicht op een nog veel grotere bevrijding van
Israël in het laatst der dagen!
Het chiasme is als volgt:
A (v1) Houdt het Pesach in de maand Abib toen JHWH Israël uit Egypte leidde in de nacht.
B (v2-8) Offer het Pesach lam en eet 7 dagen ongezuurd brood op de plaats die JHWH zal verkiezen.
C (v9-11) Houdt te-samen het wekenfeest met blijdschap en dankbaarheid op de verkozen plaats.
Centrale as (v12) Gedenk dat u een slaaf was in Egypte; neem deze verordeningen in acht en doe ze.
C (v13-15) Houdt 7 dagen lang Loofhuttenfeest, verblijdt u gezamenlijk, wees werkelijk blij!.
B (v16-17) 3x p.jr moet al wat mannelijk is voor het aangezicht van JHWH verschijnen met een gave.
A (v18-20) Stel rechters en beambten aan die rechtvaardig moeten oordelen opdat u leeft i h B land.
Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: In Egypte ervoer Israël slavernij en onrechtvaardigheid. In het Beloofde land moest Israël
rechtvaardig oordelen om te voorkomen dat ze ooit opnieuw in slavernij terecht zouden komen.
Niveau B: De Feesten kalender staat vast. Drie keer per jaar moet al wat mannelijk is zijn offer
brengen op de door JHWH aangewezen plaats in de wetenschap dat JHWH hen uit de slavernij van
Egypte heeft geleid.
Niveau C: Zowel het Wekenfeest als het Loofhuttenfeest zijn oogstfeesten en bedoeld om met
blijdschap en dankbaarheid te houden op de door JHWH verkozen plaats.
Centrale as: Israël mocht nooit vergeten bevrijd te zijn uit slavernij. Het voorrecht van de vrijheid om
JHWH te aanbidden in Zijn Naam en op Zijn Eigen verkozen plaats moet herdacht worden tijdens de
opgangsfeesten.

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in
het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias
Bij niveau A: Jesjoea predikte rechtvaardigheid en eerlijk leven: Mattheüs 5:1-20; Johannes 5:30

Jesjoea stierf plaatsvervangend om aan een ieder bevrijding van slavernij te brengen: Johanes 8:36
Wie op dat punt van totale vergave aan Messias komt laat zich ‘inenten’ op de edele olijf: Romeinen
8 spreekt over natuurlijke en wilde takken; bedenk dat het hier gaat over de 2 huizen van Israël.
Jesjoea zal bij zijn wederkomst opnieuw Israël bevrijden uit de slavernij. Maar nu die van Babylon:
Wie dan in het Beloofde land komt zal nooit meer slavernij ervaren; Rechtvaardigheid leidt tot leven:
Mattheüs 10:6,23; 15:24
Jesjoea vervulde al de Gezette tijden van JHWH, de Vader die in het voorjaar herdacht worden:
•

Bij zijn sterven als het ultieme OfferLam werd gerechtigheid gebracht ten tijde van het
Pesach. Wie tot geloof komt en ‘wederom geboren’ wordt, kan niet anders dan ‘sterven aan
zichzelf’. Dat is dus een soort Pesach ervaring in navolging van Jesjoea: Romeinen 6:1-11

•

•

•

Bij zijn begrafenis werd het Feest van de ongezuurde broden vervult. Ook voor geheiligden
nu, is hun doop dus een watergraf maar ook een bede voor een goed geweten:: 1 Petrus
3:21
Bij zijn opstanding werd Habikkurim vervuld- De 1ste oogst opbrengt van de gerst. (Gerst is
door heel de schrift heen een type beeld van Jesjoea en tarwe van de geheiligden die hem
navolgen. Johannes 20:17 beschrijft de situatie waarin Jesjoea deze ‘kleine hemelvaart’ nog
niet gemaakt had. Dat moet dezelfde dag geweest zijn na de ontmoeting met Maria.
JHWH zond de Ruach Haqodesh bij het Wekenfeest (sjavoeot) waarbij de eerste tarwe wordt
geoogst!: Handelingen 2 beschrijft dan ook de eerstelingen die gaan wandelen IN Messias.

Jesjoea zal ook de najaarsfeesten zelf vervullen:
•
•

•

•

Jesjoea zal terug komen op een toekomstige dag van de Bazuin. Dat is een moment dat
opnieuw geheiligden verzameld worden als graan: Openbaring 14:14-16
Jesjoea zal ‘de dag des Heeren compleet maken tijdens een toekomstige Grote Verzoendag:
Openbaring 19 De goddelozen worden dan verzameld voor het oordeel verbeeld in de
wijnoogst: Openbaring 14:17-20
Jesjoea zal ‘zijn Bruid’ – de gemeente – verwerven en temidden en met haar leven op een
toekomstig Loofhuttenfeest. Het duizend jarig Vrederijk zal daarmee aanvangen: Ezechiël
40-48; Openbaring 20
Alle volken zullen dan de Gezette tijden (moadiem) van JHWH leren vieren, waaronder het
Loofhuttenfeest: Zacharia 14:16-19
Op een toekomstige 8ste dag zal de eeuwigheid aanvangen: Openbaring 21:1-22:5

In 2 Petrus 3 kun je al de najaarsfeesten symbolisch terug vinden.
De volgelingen van Jesjoea worden geacht de gezette tijden van JHWH te gedenken. Op deze
momenten wil JHWH in het bijzonder Zijn volk intiem ontmoeten. Deze feesten zijn bij uitstek
momenten van verzoening tussen JHWH en Israël als Verbondsvolk. Al deze gezette tijden bevestigen
Israëls bevrijding uit slavernij. Laat je niet van de wijs brengen dat de feesten alleen voor de Joden
zijn; In Leviticus 23:1 spreekt JHWH duidelijk tot Mozes dat de moadiem ZIJN feesten zijn.
Laat je ook niet van de wijs brengen door de lering dat de feesten zouden zijn afgeschaft op basis van
teksten die geinterpreteerd worden met een bril op van vervangingstheologie zoals bv Galaten 4:810; Kolossenzen 2:16,17
Het negeren of weigeren deze feesten te vieren (bv door vervangingstheologie) en het vieren van
ándere feesten hiervoor in de plaats (bijvoorbeeld Kerst en Pasen) is een vorm van opnieuw verval in
slavernij en buigen voor andere goden.
Galaten 4:4-7 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw,
geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen
zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten,
Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook
erfgenaam van God door Christus.

