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Inleiding

Elke nasie vier patriotiese vakansiedae. Hierdie spesiale dae is herin-
neringe aan belangrike gebeurtenisse in ’n land se geskiedenis. 
Hulle verskaf kontinuïteit tussen ’n nasie se verlede en die hede.

Gewoonlik kan burgers ten minste sommige van die beteke- 
nisse van hierdie vieringe verstaan en verduidelik, maar paradoksaal ge- 
noeg verstaan daardie selfde burgers nie baie van die dae waarop hulle 
God aanbid en eer nie. Die nie-Bybelse wortels van hierdie godsdienstige 
praktyke word stilweg in hulle viering geïgnoreer.

Gevolglik neem mense gewoonlik aan dat populêre vierings soos Paas-
fees en Kersfees as ware voorstellings van die temas van die Bybel dien. 
Tog beveel God se Woord nêrens hulle onderhouding nie en die Bybel 
teken ook nie aan dat hierdie vakansiedae deur die vroeë Nuwe-Testamen-
tiese Kerk gevier was nie. God beveel egter ander, selde opgemerkte, feeste 
in Sy Woord.

Sommige mense besef dat die Bybel spesifieke dae vir godsdienstige 
waarneming noem, maar min kan enige van hulle noem of die betekenis 
daarvan verduidelik.

Diegene wat bewus is van hierdie Bybelse feeste glo oor die algemeen 
dat hulle slegs vir eertydse Israel bedoel was en dat die behoefte daaraan 
opgehou het ná Jesus Christus se kruisiging. Hulle neem aan dat hierdie 
dae bloot na Christus gewys het en kom tot die gevolgtrekking dat, aange- 
sien Hy 2,000 jaar gelede op die aarde geleef het, hulle belangrikheid lank- 
al verby is. Die meeste mense beskou hierdie feeste as niks meer as oor-
blyfsels van die geskiedenis met geen relevansie vir die moderne wêreld nie.

Glo dit of nie, die Bybel self weerspreek duidelik hierdie algemene be- 
skouings. ’n Objektiewe blik op die Bybelse rekord onthul dat beide Kers-
fees en Paasfees—die twee hoofvieringe op die tradisionele Christelike 
kalender—nêrens in die Bybel te vinde is nie (Die Bybel, 1933/1953-verta-
ling, het die Griekse woord wat Pasga beteken, verkeerdelik as Paasfees 
vertaal in Handelinge 12:4, en ook in ander Nuwe Testament gedeeltes 
soos 1 Korintiërs 5:7 waar dit praat van die paaslam i.p.v. die pasgalam). 
Verrassend vir baie, toon die Nuwe Testament dat Jesus Christus die Hei-
lige Dae van die Bybel onderhou het, asook Sy dissipels wat Sy voorbeeld 
gevolg het deur dit vir baie dekades na Sy dood, begrafnis en opstanding 
nog te onderhou.

Die leringe van die apostels gedurende die jare van die eerste eeu na 
die opstanding, verskil ook van die meeste mense se veronderstelling. Die 
apostels se instruksies openbaar ’n God wat bedoel het dat alle Christene 
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ongewone name, soos die Fees van die Ongesuurde Brood en die Hutte-
fees—die woord “Fees” word hier vertaal uit die Hebreeuse chag of hag, 
wat ’n fees of viering spesifiseer. Deur hierdie geleenthede te gee, het God 
Moses opdrag gegee om dit duidelik te maak dat “dit (is) die feestye van 
die HERE [is] ” (Levitikus 23:4, Levitikus 23:37, beklemtoning deurgaans 
bygevoeg). Die woord wat in hierdie geval as “feestye” vertaal word, is die 
Hebreeuse mo’edim, wat “vasgestelde tye” beteken—afsprake met God wat 
Hy wil hê ons moet nakom.

Die Bybel leer dat God uiteindelik almal sal leer om hierdie dae te 
onderhou (Sagaria 14:16). Op die bladsye van hierdie boekie sal u die fassi-
nerende doel van elkeen van God se Heilige Dae leer, saam met hul belofte 
van hoop vir die mensdom!

die Bybelse Heilige Dae moet onderhou—en dit om ’n merkwaardige rede!

Wat hierdie Heilige Dae openbaar

Waarom wil God hê dat ons Sy Heilige Dae moet onderhou? Hy wil hê 
dat ons moet weet wat in ons toekoms is en daarom openbaar Hy aan ons 
Sy groot doel vir die mensdom.

Hy verduidelik hoekom Hy ons op aarde geplaas het, openbaar ons uit- 
eindelike bestemming en vertel ons hoe ons dit kan bereik! Die onderhou-
ding van God se feeste verskaf die sleutel om God se groot plan vir die 
toekoms van die mensdom te verstaan!

Die Bybelse feeste, en die Heilige Dae, vind plaas gedurende drie sei-
soene van die jaar—die vroeë lente-oes, die laat lente-oes en die laat somer 
tot vroeë herfs-oes in die land van Bybelse Israel. Die temas beeld deesdae 
God se geestelike oes van die mensdom tot die ewige lewe uit, waarvan 
Jesus Christus gepraat het (Johannes 4:35-38).

Hierdie onderhouding van die Heilige Dae dien as tydlose herinne-
ringe aan hoe God se plan die ewige lewe aan die sterflike mens gee. Ons 
Skepper sal Sy plan tot uitvoering bring ten spyte van die mens se keuses 
en dade, wat deurgaans tot skeiding van God, lyding en dood gelei het 
(Spreuke 14:12; Spreuke 16:25; Jesaja 59:1-8; Jeremia 10:23). Hierdie feeste 
openbaar die ontvouing van God se plan vir die mensdom en hoe Hy Sy 
Koninkryk op aarde sal vestig. Dit is die goeie nuus, of evangelie, wat 
Jesus Christus verkondig het (Markus 1:14-15). (Vir meer inligting, lees die 
Bybelstudiehulp The Gospel of the Kingdom.)

God se plan om aan die mensdom die ewige lewe te gee, bestaan sedert 
“die grondlegging van die wêreld” ( Matteus 25:34). Sy Heilige Dae leer die 
mensdom van daardie merkwaardige plan. Die apostel Paulus het die kern 
daarvan pragtig opgesom in sy brief aan die Efesiërs: “deurdat Hy aan ons 
die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in 
Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel 
om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een 
hoof in Christus te verenig—in Hom in wie ons ook ’n erfdeel ontvang het 
nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme 
van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil” (Efesiërs 1:9-11).

God se Heilige Dae help ons om Sy meesterplan te begryp—die manier 
waarop Hy van plan is om ons werklik Sy mense te maak. Let op hierdie 
beskrywing van ons lot: “Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en 
Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle 
wees as hulle God” (Openbaring 21:3). Stap vir stap wys Sy Heilige Dae 
vir ons hoe hierdie pragtige prentjie ’n werklikheid gaan word.

In Levitikus 23 vind ons ’n lys van God se feeste. Na die bespreking 
van die weeklikse Sabbat, beskryf die teks spesiale byeenkomste met 

Inleiding



6 God se Plan Volgens Sy Heilige Dae  7

Is God se Heilige Dae 
Vandag Relevant?

Wanneer God iets begin in hierdie huidige eeu van die mens-
dom, begin Hy byna altyd klein. In Matteus 13:31-33 het Jesus 
Christus God se Koninkryk vergelyk met beide ’n mosterd- 
saad en suurdeeg. Albei analogieë begin met iets kleins wat 

tot iets veel groter uitbrei. Net so het God in die Ou-Testamentiese tyd slegs 
betreklik min mense geroep wat bereid was om Sy weë te volg.

Die Bybelse rekord toon dat in die vroeë menslike geskiedenis slegs ’n 
klein aantal mense besluit het om God te gehoorsaam. ’n Paar gelowiges 
soos Abel, Henog en Noag het gereageer op die openbaring van God se ver- 
lossingsplan (Matteus 23:35). Na die groot Vloed van Noag se tyd het God 
Abraham en sy vrou Sara geroep en met hulle gewerk. Van God se gehoor-
same mense van daardie tye, sê Hebreërs 11:13 dat “in die geloof het hulle 
almal gesterwe” met die vaste wete dat hulle die ewige lewe sou verkry 

Ons moet daarop let dat die plan vir die voorsiening van die ewige lewe 
reeds in die lewens van hierdie vroeë mense van God aan die werk was. 
Die plan het nie begin met ’n verbond wat God met antieke Israel gesluit 
het nie; dit het ook nie met Jesus se aardse bediening begin nie.

God het die wêreld so liefgehad “dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, 
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige 
lewe kan hê” (Johannes 3:16). God se liefde deur Sy Seun te gee het Sy 
verlossingsplan voortgesit vanaf die grondlegging van die wêreld (Matteus 
25:34; 1 Petrus 1:20). Die Heilige Dae sou mettertyd die plan openbaar wat 
God van die begin af beplan het. Hierdie feesvieringe was nie net ’n kos-
miese nagedagte nie.

Met Abraham se familie sien ons hoe God die goeie nuus oor Sy verlos-
singsplan begin openbaar het (Galasiërs 3:8). Genesis 26:3-4 identifiseer 
spesifieke seëninge wat God aan Abraham en sy nageslag belowe het. Die 
Skepper het onderneem om hierdie seëninge te skenk “omdat Abraham na 
my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette 
onderhou het” (Genesis 26:5). Abraham se geloof en gehoorsaamheid is 
hoekom die Bybel hom “’n vriend van God” noem en “die vader … van 
almal wat glo” (Jakobus 2:23; Romeine 4:11; Genesis 18:17-19).

’n Nasie word uitgesonder

Abraham se nageslag sou tot ’n magtige nasie groei (Genesis 18:18). Die 
beloofde geseënde geslagslyn sou deur sy kleinseun Jakob, wie se naam na 

Israel verander is kom, en sou ook na hom vernoem word (Genesis 32:28). 
Na hulle vestiging in Egipte het hulle uiteindelik slawe geword (Eksodus 
1). Die verhaal van God se verlossing van antieke Israel uit hulle slawerny 
en Sy verlossing van mense vandag is deel van die ingewikkelde weefsel 
van Sy feeste.

Mettertyd het die Skepper ’n reeks gebeurtenisse in werking gestel wat 
die waarneming van feeste behels het, wat ter illustrasie van Sy groot plan 
daartoe gelei het dat die Israeliete van slawerny in Egipte bevry is. Toe 
Moses en sy broer Aäron voor Farao verskyn het, het hulle vir die Egip-
tiese heerser gesê dat die God van Israel beveel het: “Laat my volk trek, 
dat hulle vir My ’n fees kan hou in die woestyn” (Eksodus 5:1).

Moses en Aäron het vroeër die oudstes van Israel bymekaar geroep en 
aan hulle God se plan om hulle te verlos, verduidelik (Eksodus 3:16-18). 
God het toe deur hierdie twee manne wonderwerke gedoen voor die oë 
van die mense (Eksodus 4:29-30). Gevolglik het die Israeliete (alhoewel 
hulle later gewankel het) geglo dat God hulle sou verlos en Sy verbond met 
Abraham sou vervul, soos Hy belowe het (Eksodus 4:31; Eksodus 6:4-8).

Wat gevolg het, was die eerste Pasga en die Fees van die Ongesuurde 
Brood vir die Israeliete wat slawe was. Heelwat later het die Nuwe Testa-
mentiese Kerk hierdie selfde dae gehou as ’n herinnering aan Christene 
se bevryding deur Jesus Christus. Paulus het byvoorbeeld vir lede van die 
Kerk in Korinte—beide Jode en heidene (nie-Israeliete)—gesê dat hulle 
suurdeeg, simbolies van sonde, moet uitsit, want “ons paaslam [pasgalam] 
is vir ons geslag, naamlik Christus” (1 Korinthiërs 5:7). In die volgende 
vers het Paulus vir hierdie gemengde groep Jode en heidene gesê: “Laat 
ons dan feesvier,” met verwysing na dieselfde fees wat God baie eeue 
tevore in eertydse Israel ingestel het.

Die feeste in die Nuwe Testament

Vanaf Sy vroegste kinderjare het Jesus die feesdae saam met Sy ouers 
onderhou. “En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfees na 
Jerusalem te gaan,” vertel Lukas 2:41 vir ons. Die volgende verse beskryf 
hoe Jesus, op die ouderdom van 12, die teoloë van Sy dag tydens hierdie 
feesseisoen in ’n geesdriftige bespreking betrek het (Lukas 2:42-48). Dit is 
duidelik dat Hy hierdie godsdiensleiers met Sy begrip en insig verstom het. 
Johannes skryf dat Jesus voortgegaan het om God se jaarlikse feeste as 
volwassene tydens Sy bediening te onderhou (Johannes 2:23; 4:45).

In een van die leersaamste voorbeelde vind ons dat Jesus Sy persoon-
like veiligheid in gevaar gestel het om die jaarlikse Huttefees by te woon 
(Johannes 7:1-2, 7-10, 14). Ons word vertel dat “En op die laaste dag, die 
groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand 
dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die 

Is God se Heilige Dae Vandag Relevant?
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heidene geleer het dat die onderhouding van die feeste en Heilige Dae on- 
nodig was. Alhoewel sommige van sy geskrifte moeilik was om te ver-
staan, selfs deur sy tydgenote (2 Petrus 3:15-16), weerspreek Paulus se 
eksplisiete stellings en optrede enige idee dat hy die onderhouding van 
hierdie Heilige Dae nietig verklaar of afgeskaf het.

In 1 Korintiërs 11:1-2 het Paulus byvoorbeeld vir sy volgelinge gesê: 
“Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is” en, hulle moes “die 
leringe vashou soos ek dit aan julle oorgelewer het” ’n Paar verse later het 
hy verduidelik: “Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle 
oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood 
geneem het; en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, 
eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagte-
nis” (1 Korintiërs 11:23-24).

As Paulus se gebruik nie was om die feesdae wat God ingestel het te 
onderhou nie, sou sy kommentaar aan die Jode en heidene in Korinte bete-
kenisloos gewees het. Dit is duidelik dat bewyse ontbreek dat Paulus enig- 
iemand ooit ontmoedig het om die jaarlikse feeste te hou. So ’n idee sou 
vir hom ondenkbaar gewees het (sien Handelinge 24:12-14; 25:7-8; 28:17).

Inteendeel, die Bybelse rekord van Paulus se bediening beeld herhaal-
delik die Heilige Dae uit as belangrike vieringe en mylpale in sy lewe. 
Hy het byvoorbeeld vir die Christene in Efese gesê: “Ek moet sekerlik die 
komende fees in Jerusalem vier” (Handelinge 18:21). In Handelinge 20:16 
en 1 Korintiërs 16:8 vind ons Paulus besig om sy reisrooster te reël om die 
Pinksterfees te akkommodeer. In Handelinge 27:9 verwys Lukas, Paulus 
se metgesel op sy reise, na ’n spesifieke tyd van die jaar as “die vastyd,” ’n 
verwysing na die Versoendag (waarop, soos ons later sal bespreek, ’n mens 
moet vas).

The Expositor’s Bible Commentary, in ’n verwysing na Handelinge 20:6,  
merk op dat Paulus, wat nie in staat was om by Jerusalem uit te kom vir 
die Pasga nie, “in Filippi gebly het om dit, en die weeklange Fees van die 
Ongesuurde Brood, te vier” (Richard Longenecker, 1981, Vol. 9, bl. 507). 
Met betrekking tot Handelinge 20:16 merk dieselfde kommentaar op dat 
Paulus “wou indien enigsins moontlik, vir Pinkster op die vyftigste dag na 
Pasga, na Jerusalem gaan” (bl. 510).

Paulus se bediening het die waarneming van die Heilige Dae saam met 
die Kerk ingesluit. In die verdediging van die evangelie wat hy verkondig 
het, het Paulus gesê dat hy dieselfde boodskap gebring het wat die ander 
apostels geleer het: “Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle 
geglo” (1 Korinthiërs 15:11).

Paulus en al die apostels het konsekwent ’n boodskap geleer van die 
Christen se verpligting om die voorbeeld van Jesus Christus in alle sake te 
volg. Die apostel Johannes, wat naby die einde van die eerste eeu geskryf 

Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy 
gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige 
Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie” (Johannes 
7:37-39).

Baie kerke glo dat die apostel Paulus later die manier waarop Christene  
moet aanbid fundamenteel verander het. Hierdie idee veronderstel dat hy 

Is God se Heilige Dae Vandag Relevant?
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God se Feeste in die Nuwe Testament

*Alhoewel die Fees van die Trompette nie by sy naam genoem word in die Nuwe 
Testament nie, is die tema van die dag—die geblaas van trompette wat Jesus 
Christus se terugkoms aankondig—deur verskeie Nuwe Testament skrywers 
genoem soos verwys hierbo.

Bybelse Viering
In die Ou  
Testament  
beveel

Deur Jesus Christus, die 
apostels of die Kerk onder-
hou in die Nuwe Testament

Die Pasga Levitikus 23:5

Matteus 26:2, 17-19;  
Markus 14:12-16;  
Lukas 2:41-42; 22:1, 7-20;  
Johannes 2:13, 23; 6:4; 13:1-30; 
1 Korintiërs 11:23-29

Die Fees van die  
Ongesuurde Brood

Levitikus 23:6-8

Matteus 26:17; Markus 14:12;  
Lukas 2:41-42; 22:1, 7;  
Handelinge 20:6  
1 Korintiërs 5:6-8

Die Pinksterfees Levitikus 23:15-22
Handelinge 2:1-21; 20:16  
1 Korintiërs 16:8

Die Fees van die  
Trompette*

Levitikus 23:23-25
Matteus 24:30-32;  
1 Tessalonisense 4:16-17;  
Openbaring 11:15

Die Versoendag Levitikus 23:26-32 Handelinge 27:9

Die Huttefees Levitikus 23:33-43 Johannes 7:1-2, 8, 10, 14

Die Agtste Dag 
(soms ook die Laaste 
Dag genoem)

Levitikus 23:36, 39 Johannes, hoofstukke 7-9
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het, het hierdie boodskap opgesom: “Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort 
self ook so te wandel soos Hy gewandel het” (1 Johannes 2:6).

Joodse Christene het voortgegaan om die Heilige Dae te onderhou, net 
soos die nie-Joodse gelowiges (sien “Kolossense 2:16 Toon nie-Joodse 
Christene het die Bybelse Heilige Dae Onderhou” op bladsy 70). Uit hier-
die verwysings (sowel as baie ander), kan ons slegs aflei dat dit die praktyk 
van die vroeë Kerk was om voort te gaan met die viering van die jaarlikse 
feeste wat God gegee het, waarvan die eerste die Pasga is.

Die Pasga:  
Waarom Moes  

Jesus Christus Sterf?

Die meeste van ons het gehoor dat Jesus Christus vir ons sondes 
gesterf het, maar wat beteken dit regtig? Waarom was Sy dood 
nodig? Watter rol speel Christus se offer in God se plan vir die 
mensdom? Hoe word Jesus Christus se dood in God se heilige 

feeste weerspieël? Hierdie hoofstuk oor die Nuwe Testamentiese Pasga sal 
hierdie belangrike vrae aanspreek.

Christus se offer is die deurslaggewende gebeurtenis in God se plan 
om die mensdom te red. Jesus het die feit voorspel dat Hy in kruisiging 

“verhoog” sou word, sodat 
“elkeen wat in Hom glo, 
nie verlore mag gaan nie, 
maar die ewige lewe kan 
hê. Want so lief het God 
die wêreld gehad, dat Hy sy 
eniggebore Seun gegee het, 
sodat elkeen wat in Hom 
glo, nie verlore mag gaan 
nie, maar die ewige lewe 
kan hê” (Johannes 3:14-16).

Ons sien hier dat Jesus 
se offer, die sentrale bood- 

skap van die Pasga, ’n opperste daad van liefde vir die mensdom was. Hier- 
die belangrike gebeurtenis het die grondslag gelê vir die jaarlikse feeste 
wat sou volg. Dit is die beteknisvolste stap in God se plan.

Net voor die Pasga, wat Sy teregstelling vooraf sou gaan, het Jesus gesê 
“hierom het Ek in hierdie uur gekom … En Ek, as Ek van die aarde ver-

Die Pasga

Jesus se offer, die sentrale boodskap van die Pasga, was ’n 
allerhoogste daad van liefde vir die mensdom. Hierdie be-
langrike gebeurtenis het die grondslag gelê vir die oorbly- 
wende jaarlikse Heilige Dae en feeste.
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hoog word, sal almal na My toe trek” (Johannes 12:27, 32).
Die dag waarop hierdie diepgaande gebeurtenis, die kruisiging, plaasge-

vind het was die 14de dag van die eerste maand van God se kalender, die-
selfde dag waarop die Pasgalammers geslag moes word (Levitikus 23:5). 
Paulus sou later vir die gemeente in Korinte sê dat “ons paaslam [Pasga-
lam] is vir ons geslag, naamlik Christus” (1 Korinthiërs 5:7).

Kom ons kyk nou terug deur die Bybel vir die instruksies en betekenis 
wat God aangaande hier-
die dag gegee het. Deur 
dit te doen, sal dit ons help 
om te verstaan waarom 
God van ons verwag om 
die Pasga nog te onderhou.

God se opdrag vir die 
Pasga

Soos voorheen genoem, 
het God deur Moses vir 
Farao gesê: “Laat my volk 
trek, dat hulle vir My ’n 

fees kan hou in die woestyn” (Eksodus 5:1). Deur ’n reeks plae het God Sy 
groot krag ten toon gestel en die Israeliete verlos van slawerny in Egipte. 
Na nege plae het Hy vir Israel spesifieke instruksies gegee oor die volgende 
en laaste vreesaanjaende ramp en die stappe wat elke Israelitiese familie 
sou moes neem om dit te ontsnap.

God het gesê dat elke Israeliet op die 10de dag van die eerste maand 
(lente in die Midde-Ooste) ’n lam of bok moes kies wat groot genoeg was 
om elke huishouding te voed (Eksodus 12:3). Die dier wat gekies was 
moes ’n jaaroud mannetjie sonder enige vorm van gebrek wees. Op die 
14de dag van daardie maand, teen skemertyd, moes die Israeliete die diere 
doodmaak en van hulle bloed op die deurkosyne van hulle huise plaas. 
Die diere moes dan saam met ongesuurde brood en bitter kruie gebraai en 
geëet word.

Die Skepper het verder aan die Israeliete opdrag gegee dat Hy op 
hierdie aand al die eersgeborenes van Egipte sou doodmaak om Farao 
te oortuig om die Israeliete uit slawerny te bevry. Die eersgeborenes van 
elke Israelitiese familie sou beskerm word as die teken van die bloed by 
die ingang van hulle huise was. God sou hulle huise oorslaan om hulle 

te spaar—dus die betekenis van die naam van hierdie viering [Hebreeus 
pecach wat oorslaan beteken] (Eksodus 12:13).

God het gesê dat hierdie dag vir die Israeliete ’n herdenking sou wees, 
“En hierdie dag moet vir julle ’n gedenkdag wees, en julle moet dit as ’n 
fees tot eer van die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte as ’n ewige 
insetting vier” (Eksodus 12:14). Bybelskrywers het later verduidelik dat 
die jaarlikse Pasgaviering Christus gesimboliseer het. Paulus, soos ons pas 
gesien het, het na Christus verwys as “ons Paaslam [Pasgalam]” (1 Korin-
tiërs 5:7), en die apostel Johannes het opgeteken dat Johannes die Doper 
Christus erken het as “die Lam van God wat die sonde van die wêreld 
wegneem!” (Johannes 1:29).

Die manlike dier sonder gebrek het Jesus Christus voorgestel as die 
volmaakte, sondelose offer wat in ons plek gesterf het, Sy dood betaal 
die straf vir ons sondes en versoen ons met God. Hebreërs 9:11-12 sê vir 
ons dat “Christus, wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige 
weldade … nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie 
bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ’n ewige verlossing teweeg-
gebring.” Jesus Christus het ons met Sy bloed gekoop en Sy lewe as ons 
Pasgalam uitgestort sodat ons sondes vergewe kon word.

Waarom moes Jesus Christus sterf? Ons Verlosser moes sterf, want op 
hierdie manier kon God ons sondes genadiglik vergewe met behoud van 
die integriteit van Sy wet en volmaakte geregtigheid. Die Bybel sê vir ons 
dat sonde die oortreding van God se wet van liefde is (1 Johannes 3:4). 
Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God 
(Romeine 3:23). Ons het elkeen die doodstraf vir ons ongehoorsaamheid 
verdien (Romeine 5:12; Romeine 6:23).

Paulus het die diepgaande liefde van Jesus Christus, deur Sy lewe namens  
ons prys te gee, geïllustreer (Romeine 5:6-8). Alles sou vir ewig verlore 
wees as die straf vir ons sondes nie op een of ander manier betaal was nie. 
Christus, wat ’n volmaakte lewe as die onbesmette Lam van God gelei het, 
het Sy dood vir ons s’n vervang. Trouens, Sy dood was die enigste moont- 
like plaasvervanger vir ons s’n. Sy offer het die betaling vir ons sondes 
geword. Hy het in ons plek gesterf sodat ons vir altyd die lewe met Hom 
kan deel. Ons kan nie meer volgens ons eie begeertes lewe nie. Ons word 
God se verloste, of gekoopte en betaalde besitting (1 Korintiërs 6:19-20).

Beide Jesus en Paulus het dit duidelik gemaak dat die Pasga as ’n Chris-
telike viering moet voortgaan. Jesus het self elemente van die Pasgamaal 
gespesifiseer wat steeds seremonieel gebruik moet word om Christene be- 
langrike waarhede oor Homself en God se voortgesette reddingsplan te leer. 

Die Pasga-offer in die Ou Testament het Christus se kruisiging vooraf-
geskadu. Die Nuwe-Testamentiese Pasga herdenk daardie kruisiging. Deur 
die Pasga te onderhou, “verkondig julle die dood van die Here totdat Hy 
kom” (1 Korintiërs 11:26). Kom ons ondersoek nou Christus se spesifieke 
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instruksies aangaande die Pasga-seremonie en die lesse wat ons daaruit 
moet leer.

’n Les in nederigheid en diens

Die apostel Johannes het die gebeure van Jesus Christus se laaste aand 
met Sy dissipels beskryf: “En voor die fees van die pasga het Jesus, omdat 
Hy wis dat sy uur gekom het dat Hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die  
Vader, en omdat Hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefge-
had tot die einde toe. En gedurende die maaltyd—die duiwel het dit al in 
die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te ver-
raai—het Jesus, omdat Hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en  
dat Hy van God uitgegaan het en na God heengaan, van die maaltyd opge- 
staan en sy bo-klere uitgetrek en ’n doek geneem en dit om Hom vasgemaak.  
Daarna het Hy water in ’n bak gegooi en die voete van die dissipels begin 
was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het” (Johannes 13:1-5).

Om die voete van ’n ander te was was ’n daad van nederige diensbaar-
heid (1 Samuel 25:41). Jesus het gebuk om self die dissipels se voete te 
was om belangrike geestelike lesse vir ons te leer. Die verslag gaan voort: 
“Toe Hy dan hulle voete gewas en sy bo-klere geneem het, gaan Hy weer 
aan tafel en sê vir hulle: Verstaan julle wat Ek aan julle gedoen het? Julle 
noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek dan, die 
Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar 
se voete te was. Want Ek het julle ’n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan 
julle gedoen het, ook so te doen” (Johannes 13:12-14). 

Jesus het Sy dissipels gelaat met ’n blywende herinnering aan die 
belangrikheid van nederige diens aan ander. Dit versterk ’n vroeëre les wat 
Hy hulle gegee het, opgeteken in Matteus 20:25-28, waar Hy Sy dissipels 
vermaan het oor die verkeerde en regte soort leierskap: “Maar Jesus het 
hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor  
hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen; maar só moet dit  
onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet 
julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet 
julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het om ge- 
dien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ’n losprys vir baie.” 

Die eenvoudige daad om ander se voete te was leer ons ’n belangrike les 
wat intiem met die Pasga geassosieer word. Hy het afgesluit: “Want Ek het 
julle ’n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te 
doen” (Johannes 13:15). Hoeveel Christene volg vandag Christus se voor-
beeld en gehoorsaam Sy eenvoudige opdrag om mekaar se voete te was en 
beeld daardie gesindheid uit in hulle lewens? As die verloste besitting van 
God deur Christus se offer, moet ons lewens daaraan gewy word om God 
en ons medemens te dien.

Die brood: simbool van Christus se liggaam

Later, terwyl die dissipels geëet het, het Jesus verduidelik dat een van 
hulle Hom binnekort sou verraai (Matteus 26:21-25). Maar let op Matteus 
26:26: “En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank 
het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my lig-
gaam.” Die ongesuurde bood wat in die Ou-Testamentiese Pasga geëet was, 
moes dus nuwe betekenis vir die dissipels aanneem. 

Christus se liggaam sou ’n offer vir sonde word, want inderdaad “is 
ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een 
maal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem 
en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan weg-
neem nie; maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het 
… Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word” 
(Hebreërs 10:10-14). As ons, deur ons bekering en geloof Jesus Christus se 
offer in die plek van ons eie dood aanvaar, vergewe God ons en “heilig” 
ons—sonder ons af—vir die heilige doel van gehoorsaamheid aan Hom.

Ons besluit om die Pasga-brood te eet, beteken dat ons verstaan dat 
Jesus Christus “die sonde deur sy offer weg [te] doen” (Hebreërs 9:26).  
Hy het gewillig ingestem om ’n ondraaglike dood vir ons te ly. Christus 
het in Sy liggaam geestelike en fisiese lyding gedra wat deur sonde ver-
oorsaak word.

Jesus se offer word ook ten nouste met ons genesing geassosieer. Petrus 
het van Christus se lyding geskryf dat Hy “wat self ons sondes in sy lig-
gaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir 
die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is” (1 Petrus 2:24). 
Jesaja het oor Jesus se lyding namens ons, geprofeteer: “Nogtans het Hy 
óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar 
óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. 
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons onge-
regtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op 
Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom” (Jesaja 53:4-5).

Matteus 8:16-17, wat insidente van genesing in Jesus se bediening be- 
skryf, verklaar dat “En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom 
gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ’n woord 
uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak, sodat  
vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het: 
Hy het ons krankhede op Hom geneem en ons siektes gedra.”

Jesus het deur wonderbaarlike genesings gewys dat Hy die beloofde 
Messias was. Maar behalwe om Sy medelye te demonstreer, het sulke 
genesings getoon dat Christus die krag gehad het om sonde te vergewe 
(Matteus 9:2-6).

Sonde bring lyding mee! Die uiteindelike genesing wat deur Christus se 
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algehele offerande moontlik gemaak is, sluit die hele persoon in, wat die 
verstandelike, emosionele en fisiese lyding wat uit ons sondes voortspruit, 
verlig en uitskakel.

Deur die vergifnis van ons sondes het Christus dit ook vir ons moontlik 
gemaak om die ewige lewe te ontvang. “Ek is die brood van die lewe,” het 
Hy gesê. “Julle vaders het die manna [die voedende stof wat God regdeur 
Israel se 40 jaar lange woestynswerwing voorsien het] in die woestyn geëet 
en het gesterwe. Dít [Christus wat hier na Homself verwys] is die brood wat  
uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. 
Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van 
hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, 
is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee” (Johannes 6:48-51).

’n Verhouding wat tot ’n nuwe manier van lewe lei

Die Pasga-brood herinner ons aan die hegte verhouding wat Christene 
met Jesus Christus het. In Romeine 6:1-6 (Nuwe Lewende Vertaling) wys 
Paulus dat, sodra ons simbolies met Jesus verenig is in die dood deur die 
doop, “ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie” maar “opgewek 
word tot ’n nuwe lewe.” Om die brood te eet, demonstreer ons verbintenis 
om Christus toe te laat om in ons te lewe.

Die apostel Paulus beskryf hierdie vereniging met Christus in Galasiërs 
2:20: “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus  
leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die  
Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” Paulus  
het verstaan dat om sy eie weë na te streef nie meer sy lewe se fokus was 
nie. Sy verhouding met Jesus Christus het vir hom uiters belangrik geword.

Die apostel Johannes sê vir ons wat Christus van ons verwag in ons 
verhouding met Hom: “En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy 
gebooie bewaar … Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te 
wandel soos Hy gewandel het” (1 Johannes 2:3-6).

Die Pasga-brood versterk ons begrip dat Jesus Christus, die ware  
“brood van die lewe,” in ons moet woon, wat ons in staat stel om ’n heel- 
temal nuwe lewe te lei. God vergewe ons sondes om ons te heilig—om 
voort te gaan om ons af te sonder vir ’n heilige doel, om ons te verlos (dit 
is, koop ons teen ’n prys). Ons behoort nou aan God sodat Hy Sy doel in 
ons kan vervul.

Die betekenis van die Pasga-wyn

Waarom het Jesus Sy dissipels beveel om wyn te drink as ’n simbool 
van Sy bloed tydens die Pasgadiens? Wat simboliseer dit?

Dit het ’n tradisie onder die Jode geword om by heilige geleenthede, 
insluitend die Pasga, wyn by maaltye te drink. Maar Jesus het hierdie nag 
spesiale betekenis aan die wyn geheg: “Toe neem Hy die beker, en nadat 

Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. Want dit 
is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word 
tot vergifnis van sondes. Maar Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nooit meer 
van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer 
Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader” (Matteus 

26:27-29).
Wat moet ons uit hierdie simbool 

leer? Eerstens het Christus geweet 
dat die drink van ’n bietjie wyn as ’n 
simbool van Sy gestorte bloed diep 
in ons gedagtes sou inprent dat Sy 
dood vir die vergifnis van ons sondes 
was. “Doen dit,” het Hy gesê, “so 
dikwels as julle daaruit drink, tot My 
gedagtenis” (1 Korintiërs 11:25). Jesus 
het “ons liefgehad (het) en ons van 
ons sondes gewas (het) in sy bloed” 
(Openbaring 1:5). God vergewe ons 
sondes deur Jesus se gestorte bloed  
(1 Johannes 1:7).

Baie mense verstaan gewoonlik 

hierdie beginsel—dat God ons sondes deur Jesus Christus se bloed ver-
gewe—maar nie almal besef hoe dit gebeur nie. Paulus het verduidelik dat 
“byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedver-
gieting vind daar geen vergifnis [van sonde] plaas nie” (Hebreërs 9:22).

Die Ou Testament teken aan dat God Israel se priesterskap opdrag 
gegee het om sekere pligte uit te voer wat ’n stelsel van reiniging en sui-
wering ingesluit het deur die bloed van geofferde diere te gebruik, en 
sodoende die vergieting van Christus se bloed, die uiteindelike offer vir 
sonde, vooraf te skadu. Hy het die nasie beveel om hierdie tydelike stelsel 
van die ritualistiese reiniging van sonde te volg (Hebreërs 9:9-10). Diere-
offers het gedien as ’n simbool of voorstelling van die enigste werklike 
en toekomstige offer, Jesus Christus, wat vir eens en vir altyd die straf vir 
almal se sondes sou betaal.

Die Bybel leer dat ’n mens se lewe in sy bloed is (Genesis 9:4, Nuwe 
Lewende Vertaling). Wanneer ’n persoon genoeg bloed verloor, sterf hy of 
sy. Daarom bring bloed, wanneer dit uitgestort word, die versoening vir 
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dat Sy dood vir die vergifnis van ons sondes was. 
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sonde, wat die dood voortbring (Levitikus 17:11). Jesus het Sy bloed ver-
loor toe Hy gegesel, gekruisig en deurboor is (Lukas 22:20; Jesaja 53:12). 
Hy het Sy bloed uitgestort en gesterf vir die sondes van die mensdom.

Wanneer ons die wyn by die Pasga-diens gebruik, moet ons die beteke-
nis daarvan noukeurig oorweeg. Daardie klein porsie wyn verteenwoordig 
die einste lewensbloed wat uit Jesus Christus se sterwende liggaam gevloei 
het vir die vergewing van ons sondes (Efesiërs 1:7). Met hierdie vergifnis 
kom uiteindelik vryheid van die dood.

Nie net bedek Jesus Christus se bloed ons sondes heeltemal nie, maar 
dit maak ook die verwydering van ons skuld moontlik. Hebreërs 9:13-14 
vergelyk die fisiese offer van ’n dier met die bloed van Christus: “Want as 
die bloed van stiere en bokke en die as van ’n vers wat die verontreinigdes 
besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal 
die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder 
smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God 
te dien?”

Ons gebruik van wyn in die Nuwe-Testamentiese Pasga-seremonie is  
’n uitdrukking van geloof dat God ons werklik vergewe het. Ons is vry  
van sonde en skuld (Johannes 3:17-18), en ons harte is “gesuiwer (is) van  
’n skuldige gewete” (Hebreërs 10:22, Nuwe Lewende Vertaling). Ons leef 
in ’n nuwe lewe met ’n skoon gewete (Romeine 6:14).

Sommige mense voel egter skuldig selfs nadat hulle berou getoon het. 
Alhoewel ons gewete ons geredelik moet oortuig wanneer ons weer son-
dig, moet ons nie aanhou om onsself te veroordeel oor sondes wat God 
reeds vergewe het nie. In plaas daarvan moet ons ten volle vertroue hê in 
ons Godgegewe vryheid van skuld (1 Johannes 1:9; 3:19-20).

Toegang tot die Vader

Christus se gestorte bloed maak ook ons toegang tot die troon van God 
die Vader moontlik. Onder die Ou Verbond kon slegs die hoëpriester die 
area van die tabernakel wat bekend gestaan het as die Allerheiligste of 
Heiligdom, binnegaan (Hebreërs 9:6-10). Die “versoendeksel” wat bo-op 
die Ark van die Verbond geplaas was, het God se troon verteenwoordig. 
Levitikus 16 beskryf die seremonie wat elke jaar by nog een van God se  
heilige geleenthede, die Versoendag, plaasgevind het. Destyds het die hoë- 
priester die bloed van ’n bok geneem, wat die toekomstige offer van Jesus 
Christus verteenwoordig het, en dit op die versoendeksel gesprinkel sodat 
die Israeliete simbolies van al hulle sondes gereinig kon word (Hebreërs 
9:5-16).

Omdat die bloed van Jesus Christus sonde verwyder en ons rein maak 
voor God, kan ons direkte toegang tot die Vader geniet (Hebreërs 9:24). 
Jesus, as ons Hoëpriester, het deur Sy eie bloed die Allerheiligste binne- 
gegaan (Hebreërs 9:11-12). Ons kan God die Vader nou nader sonder  

huiwering of vrees vir verwerping, maar met vertroue en versekering 
(Hebreërs 10:19-22).

Hebreërs 4:16 praat van hierdie vertroue wat ons kan hê om God te 
nader: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade 
gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die  
regte tyd gehelp te word.” Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om 
hierdie intieme verhouding met ons Vader te ervaar.

Ons verbond met God

Die bloed van Christus dui ook daarop dat Hy ’n verbond, of ooreen-
koms, aangegaan het. Soos ons gesien het, toe Jesus die wyn aan Sy dis-
sipels gegee het tydens die onderhouding van hulle laaste Pasga saam, 
het Hy vir hulle gesê: “Dit is die bloed van die nuwe testament” (Matteus 
26:27-28).

Waarom word hierdie wyn die “bloed van die nuwe testament” genoem? 
Die skrywer van die boek Hebreërs verduidelik dat, nadat God by die berg 
Sinai aan antieke Israel, wat nou die Ou Verbond genoem word, voorge-
skryf het, en na die Israeliete se reaksie van gehoorsame verbintenis, was 
die verbond bekragtig deur die seremonie van die besprinkeling van bloed. 
Die Bybelskrywers het dit die “bloed van die testament” genoem (Hebreërs  
9:18-20; 13:20; Eksodus 24:3-8).

Ons moet verstaan dat bekering, doop en die aanvaarding van die offer 
van Jesus Christus—tesame met geloof in Sy belofte om ons sonde te ver- 
gewe—’n verbond met God is. Deur hierdie verbond, wat ons met dank-
baarheid aanvaar en waarop ons volkome kan staatmaak (Hebreërs 6:17-20), 
skenk God aan ons die ewige lewe. Deur die offer van Christus vir die ver-
gewing van sonde te aanvaar, gaan ons in ’n verbondsverhouding met die 
God van die heelal. Die voorwaardes van hierdie verbond is absoluut, want 
dit is verseël met die gestorte bloed van Jesus Christus (Hebreërs 9:11-12, 
15). Ons word elke jaar aan hierdie verbond herinner wanneer ons aan die 
Pasga deelneem.

Wat is die bepalings van hierdie verbondsverhouding? “Dit is die ver-
bond wat Ek met hulle sal sluit ná dié dae, spreek die Here verder: Ek sal 
my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal Ek dit inskrywe,” dan 
voeg Hy by: “en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit 
meer dink nie” (Hebreërs 10:16-17). 

Eertydse Israel het nie die hart gehad om God se gebooie getrou te 
onderhou nie (Deuteronomium 5:29). Onder die Nuwe Verbond skryf God 
egter Sy wette in ons harte en verstand. Hierdie wette is nie dié van fisiese 
reiniging wat vervat was in die stelsel van offers, reiniging en rituele in die 
tabernakel nie. In plaas daarvan is dit die heilige en regverdige wette wat 
die regte gedrag teenoor God en ons naaste definieer (Romeine 7:12) en lei 
tot die ewige lewe (Matteus 19:17). Om te drink van die Pasga-wyn is sim-
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bolies van ons aanvaarding van hierdie verbondsverhouding wat deur die 
bloed van Jesus Christus bekragtig word.

Jaarlikse onderhouding in die vroeë Kerk

Die Nuwe Testament toon dat Christene voortgegaan het om die jaarlikse  
feeste te onderhou op die tye wat God beveel het. Soos ons gesien het, het  
Jesus in Sy jeug die Pasga jaarliks op die bepaalde dag gehou (Lukas 2:41), 
en Hy het die praktyk met Sy dissipels voortgesit. Die vroeë Kerk het voort- 
gegaan om die ander feesdae op hul spesifieke tye te onderhou. Handelinge 
teken byvoorbeeld aan dat Jesus se volgelinge bymekaar gekom het om die 
Pinksterfees te vier: “En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, 
was hulle almal eendragtig bymekaar” (Handelinge 2:1).

Die Skrif gee geen aanduiding dat die vroeë Kerk die datums wat God 
vir Sy feeste bepaal het verander het, of daarby bygevoeg het nie. Die frase  
in 1 Korintiërs 11:26—“Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hier- 
die beker drink”—beteken eenvoudig elke keer wanneer Christene dit doen.  
Dit verwys na die onderhouding van die Pasga elke jaar op die toepaslike 
dag, en daardeur “verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.”

Die Bybel spesifiseer die jaarlikse waarneming van die Pasga, en die 
geskiedenis teken die jaarlikse viering daarvan aan as die praktyk van die 
vroeë Kerk. Pasga, as ’n herdenking van Jesus se dood, moet een keer per 
jaar gevier word eerder as wanneer, of hoe dikwels ’n mens wil, net soos 
met al die ander jaarlikse feeste. Nóg Jesus Christus nóg Sy apostels het 
aangedui dat ons wanneer, of hoe gereeld ons enige van God se heilige 
afsprake nakom, moet verander nie.

Om hulle voorbeeld te volg, moet ons voortgaan om die Pasga te onder- 
hou aan die begin van die aand van die 14de dag van die eerste maand 
(Abib, of Nisan) van die Hebreeuse kalender. (Sien “Die Jaarlikse Feeste 
van God—Heilige Dag Kalender” op bladsy 36 en 37 vir ’n lys van datums.)

Tydens Sy laaste Pasga saam met Sy dissipels het Jesus verduidelik dat 
hierdie viering ook beduidende implikasies vir die toekoms inhou. In  
Matteus 26:29 het Hy vir hulle gesê: “Ek sal van nou af nooit meer van 
hierdie vrug van die wynstok drink nie tot op daardie dag wanneer Ek  
dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.”

Om die Pasga elke jaar te hou herinner ons daaraan dat God die verge- 
wer van sonde is en Hy skenk ons die ewige lewe in Sy Koninkryk deur  
die offer van Jesus Christus, ons Pasga. Hierdie onderhouding is ’n gedenk- 
teken van ons Skepper se voortdurende rol in die mensdom se redding.

Die Fees van die  
Ongesuurde Brood:  

Vervang Sonde met die 
Brood van die Lewe

Onmiddellik na die Pasga kom daar ’n fees wat die volgende stap in 
die vervulling van God se meesterplan uitbeeld. Nadat God ons 
van ons sondes vergewe het deur Christus se offer, hoe gaan ons 
voort om sonde te vermy aangesien ons ’n nuwe lewe moet leef? 

Hoe leef ons as God se verloste volk? Ons vind die antwoord in die merk-
waardige simboliek van die Fees van die Ongesuurde Brood.

Toe God Israel uit Egipte bevry het, het Hy vir Sy volk gesê dat hulle 
sewe dae lank ongesuurde brode moet eet (Eksodus 12:15). Eksodus 12:39 
verduidelik verder: “En hulle het van die deeg wat hulle uit Egipte gebring 
het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie ingesuur nie, omdat hulle 
uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie en ook geen padkos 
vir hulle klaargemaak het nie.”

Suurdeeg is ’n middel soos gis wat brooddeeg laat rys en die rysproses 
neem tyd. Die Israeliete het nie genoeg tyd gehad toe hulle Egipte verlaat 
het nie en daarom het hulle brood sonder suurdeeg gebak en geëet. Wat as 
’n noodsaaklikheid begin het, het vir ’n week voortgeduur. God het hierdie 
tyd gepas die Fees van die Ongesuurde Brood genoem (Levitikus 23:6), of 
die Die dae van die Ongesuurde Brode (Handelinge 12:3).

Toe Jesus as mens na die aarde gekom het, het Hy hierdie sewe dae lange  
fees gehou—wat soms die Pasgafees deur die Jode genoem word omdat 
die Die dae van die Ongesuurde Brood onmiddellik na Pasga gevolg het, 
sodat die twee aangrensende feeste beskou was as een—en trouens die 
Pasga-temas word na die Fees van die Ongesuurde Brood oorgedra. Jesus 
het hierdie fees as kind en later as volwassene gehou (Lukas 2:41; Matteus 
26:17). Die vroeë Kerk, wat Christus in Sy godsdienstige praktyke nage-
volg het, het dit ook waargeneem.

Vroegste instruksies en Christus se leringe

God het Sy vroegste Bybelse opdragte aangaande hierdie fees aan die 
Israeliete gegee toe hulle gereed gemaak het om Egipte te verlaat: “En 
hierdie dag moet vir julle ’n gedenkdag wees, en julle moet dit as ’n fees 
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tot eer van die HERE vier. Julle moet dit in julle geslagte as ’n ewige in- 
setting vier. Sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet; alreeds op die 
eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen 
wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die sewende toe, dié siel 
moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar ’n heilige 
samekoms wees; ook op die sewende dag moet daar vir julle ’n heilige 

samekoms wees. Daar 
mag géén werk op dié dae 
gedoen word nie; net wat 
deur elkeen geëet moet 
word, dit alleen mag deur 
julle berei word” (Eksodus 
12:14-16) Dit was dus ’n 
sewe dae lange fees, met 
die eerste en sewende dag 
wat jaarlikse Sabbatte of 
Heilige Dae was.

Elke jaar toe die Israe- 
liete hierdie fees gehou 

het, het dit hulle herinner aan God se verlossing van hulle voorvaders uit 
Egipte. Die Skepper het beveel: “Onderhou dan die ongesuurde brode, 
want op daardie selfde dag het Ek julle leërs uit Egipteland uitgelei. 
Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as ’n ewige insetting hou” 
(Eksodus 12:17). Die uittog uit Egipte bly steeds ’n fundamentele rede vir 
die viering van hierdie fees vandag. Net soos God eertydse Israel verlos 
het, verlos Hy ons van ons sondes en probleme.

Let nou op Jesus Christus se lering oor suurdeeg, wat die betekenis van 
hierdie fees uitbrei. Tydens Christus se bediening het Hy twee wonder-
werke gedoen waarin Hy duisende mense gevoed het. Na een van hierdie 
voorvalle, toe Sy dissipels na die oorkant van die See van Galilea gegaan 
het, het hulle vergeet om brood saam te neem. Daarom het Jesus vir hulle 
gesê: “Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en 
Sadduseërs” (Matteus 16:5-6).

Die dissipels het gedink Jesus verwys na hulle gebrek aan brood. Hy 
het egter die geleentheid gebruik om hulle te leer deur die simboliek van 
suurdeeg te verduidelik. Christus het hulle gevra: “Hoe is dit dat julle nie 

begryp dat Ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir 
die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs nie?” Toe het die dissipels 
“begryp dat Hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van 
die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs” (Matteus 
16:11-12).

Sommige van die lede van die godsdienstige gesagsorde van Christus se 
dag het mensgemaakte tradisies geleer en beoefen wat eintlik in stryd was 
met God se wet en dus sondig was. Soos Jesus vir hulle gesê het, “So het 
julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorle-
wering. Geveinsdes …” (Matteus 15:6-7).

Die Dae van die Ongesuurde Brood herinner ons daaraan dat ons met 
God se hulp alle sonde moet verwyder en vermy—gesimboliseer deur 
suurdeeg—en opreg volgens God se gebooie op alle terreine van ons lewe 
moet lewe.

Voortgesette belangrikheid van hierdie dae

Tydens die Fees van die Ongesuurde Brood het Paulus dieselfde geeste-
like lesse, die vergelyking van sonde met suurdeeg, net soos Jesus, geleer. 
Paulus het die Korintiese gemeente vir sy verdeeldheid en verdraagsaam-
heid teenoor seksuele wangedrag berispe en geskryf: “Julle roem is nie 
mooi nie. Weet julle nie dat ’n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak 
nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ’n nuwe deeg kan wees—
soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons paaslam [pasgalam] is 
vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die ou 
suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die 
ongesuurde brode van reinheid en waarheid” (1 Korinthiërs 5:6-8).

Die gemeente in Korinte het duidelik en onmiskenbaar die Fees van die 
Ongesuurde Brood, waarna Paulus herhaaldelik verwys het, gehou. Paulus 
het egter die Korintiërs se getroue gehoorsaamheid om die fees fisies te 
hou (die verwydering van suurdeeg uit hulle huise) as basis gebruik om 
hulle aan te moedig om hierdie fees te vier met behoorlike begrip van die 
geestelike bedoeling daarvan.

Om vandag vir sewe dae suurdeeg uit ons huise te verwyder, herinner 
ons daaraan dat ons ook, deur gebed en God se hulp en begrip, sonde moet 
erken, verdryf en vermy. Die Fees van die Ongesuurde Brood is dus ’n tyd 
van persoonlike nadenke. Ons moet oor ons gesindhede en gedrag peins en 
God vra om ons te help om ons tekortkominge te herken en te oorkom.

Paulus het van hierdie broodnodige selfrefleksie gepraat in 2 Korintiërs 
13:5, (Nuwe Lewende Vertaling) toe hy vir die Korintiese kerk gesê het: 
“Ondersoek julleself of julle in ’n egte geloofsverhouding met Christus 
staan. Toets julleself. As julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle 
woon nie, het julle die toets nie geslaag nie.”

Die Fees van die Ongesuurde Brood

12
3R

F

Die Dae van die Ongesuurde Brood herinner ons daaraan dat 
ons met God se hulp alle soorte sonde—gesimboliseer deur 
suurdeeg—in alle areas van ons lewe moet verwyder en vermy.



24 God se Plan Volgens Sy Heilige Dae  25

Pas die geestelike lesse toe

Ons leer deur te doen. Ons leer geestelike lesse deur fisiese dinge te 
doen. Die taak om suurdeeg uit ons huise te verwyder en suurdeeg vir ’n 
week te vermy, herinner ons daaraan om waaksaam te wees vir sondige 
gedagtes en dade sodat ons dit kan vermy. God weet dat, ten spyte van ons 
goeie bedoelings, ons almal sondig.

Baie jare na sy bekering het Paulus die kragtige menslike neiging tot 
sonde beskryf: “Ek vind dus hierdie wet: as ek die goeie wil doen, is die 
kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die 
innerlike mens; maar ek sien ’n ander wet in my lede wat stryd voer teen 
die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde 
wat in my lede is. Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam 
van hierdie dood? Ek dank God [verlossing sal kom] deur Jesus Christus, 
onse Here! So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar 
met die vlees die wet van die sonde” (Romeine 7:21-25).

Paulus het geweet dat die lewe self ’n stryd met sonde is. Die Bybel 
praat van “die sonde wat ons so maklik omring” (Hebreërs 12:1). Ons het 
ons eie rol om te speel in die stryd om sonde te oorkom. Tog moet ons op 
God vertrou om ons te help. Paulus het dit aan die Filippense verduidelik 
deur vir hulle te sê: “Werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit 
is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae” 
(Filippense 2:12-13).

Paulus het inderdaad nie sy bespreking oor die stryd teen sonde in 
Romeine 7 op die oënskynlik hopelose noot, om slawe van sonde te bly, 
beëindig nie. Hy het in hoofstuk 8 voortgegaan om te wys dat ons vry kan 
wees van die weg van sonde en dood—met Christus se hulp deur God se 
Heilige Gees.

Ons onderhouding van die Die dae van die Ongesuurde Brood help ons 
om te besef dat ons ’n groot behoefte het aan Jesus se hulp om ons swak-
hede te oorkom. En dit word weerspieël in die tweede aspek van hoe God 
beveel dat hierdie fees gehou moet word—deur ongesuurde brode te eet 
gedurende die sewe dae. Wat is die betekenis van die ongesuurde brode 
wat ons beveel word om te eet?

Die les uit die eet van ongesuurde brode

Om sonde effektief te verwyder en te keer dat dit weer ’n vastrapplek 
in ons lewens kry, moet ons iets doen—ons moet ons menslike swakhede 
en sondige neigings vervang met iets veel beter. En ons leer dit uit God se 
opdrag om gedurende hierdie fees ongesuurde brode te eet.

Wat stel die ongesuurde brode voor? Jesus verduidelik dit self in  
Johannes 6. Soos die Fees van die Ongesuurde Brood nader gekom het, 
en kort nadat Hy ’n groot wonderwerk verrig het deur duisende te voed 

(Johannes 6:4-13), let op wat Hy vir die skare gesê het wat Hom gevolg het, 
insluitend ’n paar stellings wat ons aangeraak het in die laaste hoofstuk oor 
die Pasga:

“Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly 
tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee … dit is nie 
Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader 
gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is Hy wat 
uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee … 

“Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry 
nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie … Ek is die brood van die 
lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dít 
is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en 
nie sterwe nie.

“Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand 
van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal 
gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee … Dít is die 
brood wat uit die hemel neergedaal het—nie soos julle vaders die manna 
geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe” 
(Johannes 6:27-58).

Let op die verskillende terme wat Jesus op Homself toegepas het—“die 
ware brood uit die hemel,” “die brood van God,” “die brood van die lewe” 
en “die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het.” Hy het beklem-
toon dat hierdie “brood” wat God sou voorsien, veel meer sou doen as om 
hulle fisiese honger te stil soos Hy gedoen het toe Hy hulle wonderbaarlik 
gevoed het. Dit sou die veel dieper geestelike honger bevredig en die gees-
telike vakuum vul wat in elke mens bestaan.

Die betekenis van brood

Hoe belangrik was brood vir die mense van daardie dag? Dit was in 
baie opsigte van kardinale belang. Brood was die belangrikste deel van hul 
dieet. Dit was by elke ete geëet. Dit was so algemeen dat die term “brood 
breek” beteken het om ’n maaltyd te eet. Die woorde “brood” en “kos” was 
feitlik sinoniem. Op reis was dit algemeen om brood te neem om jouself te 
voed. ’n Aansienlike deel van ’n tipiese vrou se dag was opgeneem met die 
maal van graan om meel te maak en brood te bak van daardie meel.

Brood was ’n belangrike deel van die lewe deur die dag. Dit het alles vir 
die mense van daardie tyd beteken. Brood het hul lewens onderhou. Sonder 
brood het iemand honger gelei of van die honger omgekom. Ons sien dit 
weerspieël in ’n deel van die Onse Vader—“Gee ons vandag ons daaglikse 
brood.” Brood was noodsaaklik vir mense, en daarom vind ons dat dit 
meer as 60 keer in die Evangelies genoem word.

So wat is Jesus Christus se punt om Homself “die ware brood uit die 

Die Fees van die Ongesuurde Brood
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hemel,” “die brood van God” en “die brood van die lewe” te noem? Hy 
sê dat net soos fisiese brood noodsaaklik is vir fisiese lewe, is Hy as die 
Brood van God en die Brood uit die hemel en die Brood van die lewe 
noodsaaklik vir ons geestelike en ewige lewe! Sonder Hom het en kan ons 
nie die ewige lewe hê nie!

Ons sien dus dat die geestelike les van God se opdrag om ongesuurde 
brode tydens hierdie fees te eet is dat, as ons ontslae wil raak van die suur-
deeg van sonde en boosheid in ons lewens, ons ons lewens moet vul met 
die ongesuurde brood van die lewe, Jesus Christus. Ons moet Hom in ons 
lewens inneem.

Dit beteken ons aanvaar Hom as die finale gesag in ons lewens. Dit 
beteken ons honger na Hom soos ons honger na fisiese voedsel. Dit bete-
ken ons smag om van Hom te leer sodat ons in elke aspek van ons lewe 
soos Hy kan word. Dit beteken dat ons Sy leringe en voorbeeld bestudeer 
sodat ons Hom beter as ’n dissipel kan volg. Dit beteken ons maak Sy pri-
oriteite ons prioriteite. Dit beteken om die hele Woord van God in te neem 
en daarvolgens te leef.

Dit alles is deel van wat die apostel Paulus bedoel het toe hy in Galasiërs  
2:20 geskryf het: “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, 
maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die 
geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oor-
gegee het.”

Hierdie fees is beslis ’n tyd van blydskap, want Hy gee ons vryelik die 
hulp wat ons nodig het om ’n lewe van sonde te verlaat en ’n nuwe lewe te 
lei. Jesus Christus, die Lam van God, was geoffer vir die vergifnis van ons 
sondes, wat ons sodoende in staat gestel het om ongesuurd te wees, gerei-
nig van sonde. Hy gaan voort om ons te help om sonde uit ons lewens te 
sit deur in ons te woon deur die Heilige Gees, en daardeur ons tot gereelde 
berou te lei en bemagtig ons om in gehoorsaamheid aan God te lewe—wat 
ons by die onderwerp van die volgende hoofstuk bring.

Die Pinksterfees:  
Die Eerstelinge van 

God se Oes

In die proses om Sy reddingsplan vir die mensdom te openbaar, het God 
Sy jaarlikse Heilige Dae rondom die oesseisoene in die Midde-Ooste 
vasgestel (Levitikus 23:9-16; Eksodus 23:14-16). Net soos Sy mense 
hulle oeste rondom hierdie drie feesseisoene geoes het, wys God se  

Heilige Dae vir ons hoe Hy besig is om mense te oes vir die ewige lewe in  
Sy Koninkryk.

Die Heilige Dae het betekenisse wat op mekaar bou. Saam openbaar 
hulle geleidelik hoe God met die mensdom werk.

Ons het vroeër gesien dat Pasga simboliseer hoe Christus Homself vir 
ons gegee het sodat ons sondes vergewe kan word en ons van die dood 
verlos kan word. Ons het ook geleer hoe die Die dae van die Ongesuurde 
Brood ons leer dat ons sonde moet verwyder en vermy en eerder God 
gehoorsaam in dade en gesindhede. Die volgende fees en Heilige Dag, 
Pinkster, bou voort op hierdie belangrike fondament.

Hierdie fees is bekend onder verskeie name wat voortspruit uit die be- 
tekenis en tydsberekening daarvan. Ook bekend as die Fees van die Oes 
(Eksodus 23:16), verteenwoordig dit die eerstelinge (Numeri 28:26) wat 
ingesamel was as gevolg van die arbeid van diegene wat die lentegraan-
oeste in eertydse Israel voltooi het (Eksodus 23:16).

Dit word ook die Fees van die Weke genoem (Eksodus 34:22), met hier-
die naam wat afkomstig is van die sewe weke plus een dag (altesaam 50 
dae) wat getel word om te bepaal wanneer hierdie fees gevier moet word 
(Levitikus 23:16). Net so, in die Nuwe Testament, wat in Grieks geskryf is, 
staan hierdie fees bekend as Pinkster (Pentekostos in die oorspronklike), 
wat “vyftigste” beteken (W.E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary  
of Old and New Testament Words, 1985, “Pentecost”).

Onder Jode is die gewildste naam vir hierdie fees die Fees van die 
Weke, of Shavuot, in Hebreeus. Wanneer hulle hierdie fees vier, onthou 
baie Joodse mense een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis, 
God se openbaring van die wet by die berg Sinai.

Maar Pinkster beeld nie net die gee van die wet uit nie; dit wys ook—
deur ’n groot wonderwerk wat op die eerste Pinkster in die vroeë Kerk 
plaasgevind het—hoe ons kan volhard om volgens die geestelike bedoeling 
van God se wette te lewe.

Die Pinksterfees
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Hier verduidelik God dat die mensdom ’n hartprobleem het. Akade-
miese kennis van die wet stel ons nie in staat om soos God te dink nie. Om 
goddelik te word in ons gedagtes, gesindhede en optrede gaan die begrip 
en vermoë van mans en vroue te bowe sonder ’n bykomende bestanddeel—
God se Gees.

God se denkwyse bring vrede, geluk en besorgdheid oor ander voort. 
Jesus het ’n godsdiensgeleerde gekomplimenteer wat die kern van God se 

wet korrek aangehaal het: 
“Jy moet die Here jou 
God liefhê uit jou hele 
hart en uit jou hele siel 
en uit jou hele krag en 
uit jou hele verstand; en 
jou naaste [liefhê] soos 
jouself” (Lukas 10:27). 
Hierdie man het Deutero-
nomium 6:5 en Levitikus 
19:18 aangehaal uit twee 
boeke van die Pentateug 
(die eerste vyf boeke van 

die Ou Testament). Jesus het hier bevestig dat die Ou-Testamentiese Skrifte 
op hierdie twee groot beginsels van liefde gebaseer is (Matteus 22:40).

Die kern van God se wet is liefde (Romeine 13:8-10; 1 Tessalonisense 
4:9). God het Sy gebooie gegee omdat Hy ons liefhet. Johannes het aan 
Christene wat God se Gees gehad het geskryf en gesê: “Hieraan weet ons 
dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy ge- 
booie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; 
en sy gebooie is nie swaar nie” (1 Johannes 5:2-3).

Omdat God se Gees nou in die Kerk gewoon het, kon die lede opregte 
liefde uitdruk. “’n Nuwe gebod gee Ek julle” het Jesus gese, “dat julle 
mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het … Hieraan sal almal weet 
dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het” (Johannes 13:34-
35). God se gawe van die Heilige Gees op Pinksterdag het dit vir die Kerk 
moontlik gemaak om God se gebooie van liefde ten volle uit te druk.

Die Pinksterfees
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Hierdie fees is bekend onder verskeie name wat spruit uit 
die betekenis en tydsberekening daarvan. Ook bekend as 
die Fees van die Oes, verteenwoordig dit die eerstelinge wat 
ingesamel was as gevolg van die arbeid van diegene wat die 
lentegraanoeste in eertydse Israel voltooi het.

Die gawe van Pinkster: die Heilige Gees

God het die eerste Pinksterdag ná Jesus Christus se opstanding gekies 
om Sy Heilige Gees op 120 gelowiges uit te stort (Handelinge 1:15). “En 
toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendrag- 
tig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel ’n geluid soos van ’n ge- 
weldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is 
deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen 
van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het 
begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te 
spreek” (Handelinge 2:1-4).

Die spreek in ander tale het plaasgevind terwyl ’n menigte mense uit 
baie nasies in Jerusalem vergader het, met elke besoeker wat die toespraak 
van die dissipels in sy eie moedertaal gehoor het (Handelinge 2:6-11). 
Hierdie verstommende gebeure het die teenwoordigheid van die Heilige 
Gees gedemonstreer.

Aanvanklik was die mense van Jerusalem wat hierdie wonderbaarlike 
verskynsel aanskou het verstom, met sommige wat die uitsprake van die 
Christene aan dronkenskap toegeskryf het (Handelinge 2:12-13). Die apos-
tel Petrus, nou gevul met die Heilige Gees, het die gebeurtenis aan die 
skare verduidelik as ’n vervulling van Joël se profesie: “En in die laaste 
dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees” (Handelinge 
2:17; Joël 2:28).

Petrus het verduidelik hoe sy toehoorders ook hierdie Gees kon ont-
vang: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van 
Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Hei-
lige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal 
wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep” (Handelinge 
2:38-39).

God het hierdie wonderwerke en Petrus se prediking gebruik om 3,000 
mense op een dag by Sy Kerk te voeg. Hierdie bekeerlinge is almal gedoop 
en het die Heilige Gees ontvang (Handelinge 2:40-41). Vanaf hierdie deur-
slaggewende punt is God se Gees beskikbaar vir almal wat werklik tot 
bekering kom en behoorlik gedoop is. Pinksterfees is ’n jaarlikse herinne-
ring dat God Sy Gees uitgestort het om Sy Kerk, die groep gelowiges wat 
deur Sy Gees gelei word, te stig.

Waarom ons God se Gees nodig het

Menslik gesproke, ongeag hoe hard ons probeer om dit nie te doen nie, 
sondig ons nog steeds (1 Konings 8:46; Romeine 3:23). Met die erkenning 
van hierdie inherente swakheid van die mensdom, het God in Deuterono-
mium 5:29 betreur, “Ag, as hulle maar so ’n hart gehad het om My te vrees 
en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir 
ewig goed kan gaan.”
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Jesus Christus: Die eersteling van die ewige lewe

Eerstelinge is die eerste landbouprodukte wat verouder en ryp word. 
Dwarsdeur die Bybel gebruik God die analogie van die oestyd—en veral 
op Pinkster, eerstelinge—om aspekte van Sy verlossingsplan te illustreer. 
Israel het hierdie dag in die laat lente na die gars- en koringoeste onderhou. 
’n Spesiale offer van die eerste ryp graan gedurende die Die dae van die 
Ongesuurde Brode, genoem die beweegoffergerf, het die begin van hierdie 
oeste aangedui wat gedurende die volgende 50 dae voortgeduur het en tot 
Pinkster gelei het (Levitikus 23:11). Hierdie lente-oes was die eerstelinge 
van die jaarlikse landbousiklus.

Een van die eerste oeslesse van die Nuwe Testament is dat Jesus Christus  
“is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ont-
slaap het” (1 Korintiërs 15:20). Die beweegoffergerf het Jesus Christus 
verteenwoordig, wat die “Eersgeborene van die hele skepping” en die 
“Eersgeborene uit die dode” was ( Kolossense 1:15, 18). Hy het Homself, 
op die Sondag na Sy opstanding, aan God die Vader gepresenteer, die-
selfde dag waarop die eerste gerf graan van die lente-oes tydens die Die 
dae van die Ongesuurde Brode voor God beweeg moes word.

Vroeg op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was en 
nadat Jesus reeds opgewek was (Johannes 20:1), het Maria Magdalena by 
Sy graf gekom en ontdek dat die steen voor die graf reeds weggerol was. 
Sy het gehardloop om vir Petrus en Johannes te sê dat Jesus nie meer in 
Sy graf was nie. Die twee mans het gehaas om dit te sien en het bevestig 
dat Jesus se liggaam weg was (Johannes 20:2-10). Maria het ook terugge-
keer na die graf en nadat Petrus en Johannes weg is, het sy buite die graf 
gestaan (Johannes 20:11). Terwyl sy geween het, het Jesus aan haar ver- 
skyn, maar wou haar nie toelaat om aan Hom vas te hou nie omdat Hy 
“nog nie opgevaar” het na die Vader nie (Johannes 20:17).

Later dieselfde dag het Jesus weer verskyn. Hierdie keer het Hy sekere 
vroue toegelaat om aan Hom vas te hou (Matteus 28:9). Sy eie woorde wys 
dat, tussen die tyd dat Maria Magdalena Hom gesien het en die tyd toe Hy 
die vroue toegelaat het om aan Hom vas te hou, Hy opgevaar het na, en 
aanvaar is deur, die Vader.

Die beweegoffer-seremonie wat God aan eertydse Israel gegee het, ver- 
teenwoordig dus Jesus Christus se aanvaarding deur Sy Vader as “die eer-
steling (geword) van die wat ontslaap het” (1 Korintiërs 15:20).

Die Kerk as eerstelinge

Romeine 8:29 praat van Jesus Christus as “die eersgeborene [kan wees] 
onder baie broeders.” Tog word die Nuwe-Testamentiese Kerk ook as eer-
stelinge beskou. Deur van die Vader te praat, het Jakobus gesê: “Volgens 
sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons 

as eerstelinge van sy skepsele kan wees” (Jakobus 1:18).
God se Gees binne ons identifiseer ons en heilig ons—sonder ons af as 

Christene. “Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie” het Paulus 
geskryf, “dié behoort nie aan Hom nie,” en “almal wat deur die Gees van 
God gelei word, dié is kinders van God” (Romeine 8:9, 14). 

Paulus het ook na die lede van die Kerk verwys as diegene “wat die 
eerstelinge van die Gees het” (Romeine 8:23). Hy het verwys na verskeie 
eerste-eeuse Christene as die eerstelinge van God se roeping (Romeine 
16:5; 1 Korintiërs 16:15).

Die belangrikheid van die Bybelskrywers wat hierdie mense van God 
eerstelinge noem, word duidelik wanneer ons na Johannes 14:6 kyk. Hier 
het Jesus gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom 
na die Vader behalwe deur My nie.”

Hoeveel het deur die eeue werklik die lewenswyse wat Jesus geleer, aan- 
vaar en beoefen? Selfs vandag het baie mense eenvoudig nog nooit veel, 
indien enigiets, van Jesus Christus gehoor nie. Hoe sal God aan hulle ver-
lossing bied?

Min mense verstaan dat God ’n sistematiese plan volg, gesimboliseer 
deur Sy Heilige Dae, om die hele mensdom te red deur aan alle mense die 
ewige lewe in Sy Koninkryk te bied. In hierdie wêreld is ons eenvoudig 
aan die begin van die oes vir die Koninkryk van God.

Die apostel Paulus het dit verstaan: “Maar nou, Christus is opgewek 
uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het … 
Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus 
lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, 
daarna die wat aan Christus behoort by sy koms” (1 Korintiërs 15:20, 
22-23). Enigeen wat nou deur God geroep en uitverkies is, is by Christus 
ingesluit as God se eersteling.

Die Bybel leer ons dat God mense moet roep (Johannes 6:44, 63). Ons 
Skepper beheer dus die tydsbepaling van Sy oes. Toe God Sy Kerk gestig 
het deur Sy Gees aan gelowiges te gee op Pinksterdag 50 dae na Jesus 
se opstanding, was Hy besig om Sy geestelike oes uit te brei. Dit was die 
begin van wat Joël geprofeteer het, dat God uiteindelik Sy Gees op “alle 
vlees” sal uitstort (Joël 2:28-29; Handelinge 2:14-17).

Die Heilige Gees aan die werk

Die koms van die Heilige Gees het die lewens van hierdie vroeë Chris-
tene dramaties verander. Die boek Handelinge is gevul met verslae van die 
vroeë Kerk se merkwaardige geestelike impak op die omliggende same-
lewing. ’n Transformasie was so duidelik dat ongelowiges die Christene 
daarvan beskuldig het dat hulle “die wêreld in opstand bring” (Handelinge 
17:6). So was die dinamiese, wonderbaarlike krag van die Heilige Gees.



32 God se Plan Volgens Sy Heilige Dae  33Die Fees van die Trompette

Om ten volle te begryp hoe God se Gees in ons lewens kan werk, moet 
ons begryp wat die Heilige Gees is. Dit is nie ’n persoon wat saam met 
God die Vader en Christus die Seun, ’n “Heilige Drie-eenheid” vorm nie. 
In die Skrif word die Heilige Gees beskryf as die krag van God wat in ons 
lewens werksaam is (Handelinge 1:8; Romeine 15:13, 19), dieselfde krag 
wat in die bediening van Jesus Christus aan die werk was (Lukas 4:14; 
Handelinge 10:38). (Om meer te wete te kom oor wat die Heilige Gees is, 
lees ons gratis Bybelstudiehulpmiddels Transforming Your Life: The Pro-
cess of Conversion, Who Is God? en Is God a Trinity?)

Hierdie goddelike krag laat ons toe om “deur die Gees van God gelei te 
word” (Romeine 8:14). Dit was hierdie selfde krag wat die lewens van die 
vroeë Christene verander het en is die krag wat vandag in die Kerk werk. 
Paulus het vir Timoteus gesê dat God se Gees ’n “gees van … krag en 
liefde en selfbeheersing” is (2 Timoteus 1:7).

Pinkster dien as ’n jaarlikse herinnering dat ons Skepper steeds won-
derwerke verrig deur Sy Gees te gee aan diegene wat geroep is om die 
eerstelinge van Sy geestelike oes te wees, wat hulle bemagtig om Sy werk 
in hierdie wêreld uit te voer. 

Die Fees van die  
Trompette: Keerpunt  
in die Mensdom se  

Geskiedenis

Die Fees van die Trompette stel die herfsfeeste bekend—wat die 
hoogtepunt van die huidige era van die mens verteenwoordig en 
die begin van ’n ongelooflike tyd waartydens God ’n baie meer 
direkte rol in wêreldgebeure sal speel. Inderdaad, hierdie fees, ’n 

Heilige Dag, dui op die ingryping van God in die sake van die mensdom op 
’n globale basis. Die Fees van die Trompette verteenwoordig dus ’n drama-
tiese keerpunt in die mensdom se geskiedenis.

Hierdie spesifieke fees merk ook die begin van die derde en laaste fees-
seisoen (Eksodus 23:14; Deuteronomium 16:16), wat die laaste vier Heilige 
Dae van die jaar insluit.

Die wederkoms van Jesus Christus!

Die Fees van die Trompette beeld die wederkoms van Jesus Christus na 
die aarde uit om die Koninkryk van God te vestig! Die boek Openbaring 
openbaar ’n reeks aardskuddende gebeure wat deur engele wat ’n reeks van 
sewe trompette blaas, aangekondig word. Die sewende engel se blaas van 
die laaste trompet dui daarop dat “die koninkryke van die wêreld het die 
eiendom van onse Here geword en van sy Christus” (Openbaring 11:15). 
Die Bybel voorspel dat Jesus Christus in hierdie tyd uiteindelik na die 
aarde sal terugkeer. Van al die profesieë in die Bybel verkondig hierdie  
een sekerlik die opwindendste nuus moontlik vir hierdie moeë, sonde-
gevulde wêreld aan!

Die Fees van die Trompette is ook die toekomstige vervulling van die 
talle Ou-Testamentiese profesieë wat vertel van ’n Messias wat kom as ’n 
koning van die lyn van Dawid, wat op die troon van Israel sal sit en met 
mag en gesag oor alle nasies sal regeer. Die konsep van ’n oorwinnende 
Messias was in die gedagtes van die apostels onmiddellik na Jesus se op- 
standing. Toe Hy aan hulle verskyn het net voor Hy na die hemel terugge-
keer het, het hulle Hom gevra: “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk 
vir Israel weer oprig?” (Handelinge 1:6).

Selfs in Sy aardse bediening het Jesus gepraat van verskille tussen Sy 
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eerste en tweede koms. Toe Pontius Pilatus, die Romeinse goewerneur van 
Judea Hom voor die kruisiging ondervra het, het Jesus dit duidelik gestel 
dat Hy nie op daardie tydstip gekom het om te regeer nie. “My koninkryk 
is nie van hierdie wêreld nie,” het Jesus vir die goewerneur gesê. “As my 
koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie 
aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier 
nie.” Toe vra Pilatus vir Hom: “Is U dan tog ’n koning?” Jesus het geant-
woord dat Hy wel ’n koning is: “Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek 
in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig” (Johannes 18:36-37).

Na Christus se opstanding het die apostels opgewonde die vervulling 
van Jesus se beloftes verwag. Hulle was bewus van messiaanse profesieë 
soos Jesaja s’n wat ’n tyd beskryf wanneer “Hy (sal) die heerser [sal] wees” 
en “Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie” 
(Jesaja 9:5-6, Nuwe Lewende Vertaling).

In antwoord op die apostels se vraag of Hy dán die Koninkryk sou ves- 
tig, het Jesus vir hulle gesê dat dit nie vir hulle was om die “tye of geleent- 
hede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie” (Handelinge 
1:7). In plaas daarvan het Christus vir hulle gesê om te fokus op die ver-
spreiding van die evangelie—die goeie nuus—deur die wêreld. Later het 
die apostels besef dat Sy wederkoms nie noodwendig op hande was nie. 
Talle geskrifte beskryf die heiliges wat gretig uitsien na Sy wederkoms.

Waarom die simboliek van trompette?

Die opwinding van hierdie Heilige Dag wat hierdie monumentale ge- 
beurtenisse uitbeeld, word in die simboliek van hierdie fees weergegee. Ou 
Israel het dit gevier as “’n gedenkdag deur basuingeklank, ’n heilige vier-
dag” (Levitikus 23:24).

Wat is die betekenis van die dramatiese klanke wat die viering van 
hierdie dag vergesel? Kom ons kyk na die gebruik van daardie musiekin-
strument in die Bybel om ons te help om die simboliek van trompette te 
verstaan.

God het eertydse Israel opdrag gegee in die gepaste gebruik van trom-
pette—’n hol dierehoring, bekend as ’n shofar, en metaalinstrumente, is ge- 
durende daardie tyd gebruik—om belangrike boodskappe oor te dra. Die 
blaas van een silwer trompet het ’n vergadering van die leiers van Israel be- 
teken. Twee was geblaas om ’n samekoms van al die mense te roep (Numeri  
10:3-4). God het ook ’n shofar gebruik om Sy ontmoeting met Israel aan te 
kondig toe Hy op die berg Sinai neergedaal het (Eksodus 19:16).

Trompette was ook as ’n waarskuwing geblaas. Numeri 10:9 sê: “En 
as julle in jul land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet 
julle met die trompette alarm blaas.” In hierdie geval het die trompette 
gewaarsku van dreigende gevaar en naderende oorlogvoering.

Trompette kon ook ’n feestelike klank gee: “Op die dag as julle vrolik 
is, sowel as op julle feestye en by die begin van julle maande moet julle … 
op die trompette blaas: hulle sal dien om julle in gedagtenis te bring voor 
die aangesig van julle God” (Numeri 10:10).

Met hul vermoë om klank oor groot afstande oor te dra, was trompette 
in die ou tyd uitstekende instrumente om mense se aandag te trek. In ver-
band met hierdie feesdag vermaan Psalm 81:4: “Blaas die basuin op nuwe-
maan … vir ons feesdag.”

Die betekenis van trompette word uitgebrei

Die skrywers van die Nuwe Testament het bykomende begrip van die 
betekenis van die blaas van trompette geopenbaar. Let op Paulus se be- 
skrywing van die wederkoms van Jesus Christus: “Want die Here self sal 
van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en 
met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, 
sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle 
in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug” (1 Tessalonisense 
4:16-17).

Paulus het ook gepraat van die dag wanneer die eerstelinge wat deur 
Pinkster uitgebeeld word, tot onsterflike lewe opgewek sal word. In  
1 Korintiërs 15:52 sê hy dit sal gebeur “in ’n oomblik, in ’n oogwink,  
by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal on- 
verganklik opgewek word; en ons sal verander word.” So sal die blaas  
van hierdie laaste basuin die dooies wakker maak!

Soos ons vroeër gesien het, het die apostel Johannes die blaas van ’n 
basuin geassosieer met Christus se wederkoms toe hy geskryf het: “En  
die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel  
wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here 
geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” 
(Openbaring 11:15). Hierdie gedeeltes getuig dramaties van die betekenis 
van die Fees van die Trompette.

Alhoewel die Trompettefees nie in die Nuwe Testament by die naam 
genoem word nie, het ons geen geldige rede om aan te neem dat hierdie 
Heilige Dag nie vandag gevier moet word nie. Inteendeel, die vroeë Kerk 
het die Hebreeuse Geskrifte as die grondslag vir leerstelling gebruik  
(2 Timoteus 3:16). Soos die Tien Gebooie (sien Jakobus 2:10-11), is elkeen 
van God se feeste intiem en nou-verwant aan die ander. Deur hulle almal 
te onderhou, kan ons God se merkwaardige plan vir die mensdom verstaan 
soos dit ontvou. Ons moet nie sommige van Sy Heilige Dae ignoreer ter-
wyl ons ander waarneem nie.

Jesus se profetiese lering

Naby die einde van Christus se aardse bediening het die apostels Hom 

Die Fees van die Trompette
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gevra oor die einde van die huidige era. Let op Matteus 24:3: “En toe Hy 
op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel 
ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en 
van die voleinding van die wêreld?”

Eeue vroeër het die profeet Daniël die vestiging van die Koninkryk van 
God voorspel en hoe die heiliges, of God se mense, daardie Koninkryk 
sou beërwe (Daniël 2:44; Daniël 7:18). Soos die dissipels het Daniël egter 
nie verstaan wanneer die Koninkryk sou kom nie.

Jesus het, in antwoord op Sy dissipels se vrae, vir hulle ’n reeks gebeure 
uiteengesit wat sou lei tot Sy wederkoms. Hy het aan hulle godsdiensmis-
leiding, oorloë, hongersnood, siektes, aardbewings en ander rampe genoem 
(Matteus 24:4-13). Hy het die tyd van Sy wederkoms as ’n era van haat en 
wetteloosheid beskryf. In hierdie konteks het Jesus gesê: “En hierdie evan-
gelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ’n getuie-
nis vir al die nasies; en dan sal die einde kom” (Matteus 24:14).

Meer besonderhede in die boek Openbaring

Later het Jesus baie meer besonderhede oor hierdie betekenisvolle tyd 
geopenbaar. Die boek Openbaring word beskryf as “die Openbaring van 

Jesus Christus, wat God Hom gegee het om aan Sy diensknegte te toon 
wat gou moet gebeur” (Openbaring 1:1). Hier het Christus deur die apostel 
Johannes dieselfde gebeure herhaal wat Hy dekades vroeër aan Sy dissi-
pels beskryf het. Nou het Jesus egter die simboliek van ’n reeks seëls wat 
Hy een vir een sou oopmaak, gebruik (Openbaring 6).

Hierna, aan die begin van God se toorn teen die ongehoorsame nasies, 
sal sewe plae oor ’n sondige wêreld uitgestort word met ’n trompetgeskal  
wat elkeen aankondig (Openbaring 8-9). Uiteindelik sal God twee “getuies,”  
of “profete,” stuur om Sy waarheid aan ’n opstandige wêreld te verkondig 
(Openbaring 11). Sulke profetiese getuienis word vergelyk met ’n basuin-
waarskuwing (Jesaja 58:1). Tragies genoeg sal die goddelose samelewing 
van die laaste dae hierdie twee dienaars van God verwerp en hulle dood-
maak (Openbaring 11:7-10).

Hierdie dramatiese gebeure baan die weg vir die sewende engel se 
basuin wat blaas en Jesus Christus se wederkoms om heerskappy oor die 
regerings van die aarde oor te neem (Openbaring 11:15).

Van hierdie selfde scenario sê Matteus 24 dat “dadelik ná die verdruk-
king van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans 
nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die 

Die Fees van die Trompette

Die Jaarlikse Feeste van God 
   Die Fees van die  Die Fees    
 Romeinse  Ongesuurde Die van die Die Die Die   
 Jaar Die Pasga Brood Pinksterfees  Trompette Versoendag Huttefees Agtste Dag

 2022 April 15 April 16-22 Junie 5 Sept. 26 Okt. 5 Okt. 10-16  Okt. 17

 2023 April 5 April 6-12 Mei 28 Sept. 16 Sept. 25 Sept. 30-Okt. 6 Okt. 7

 2024 April 22 April 23-29 Junie 16 Okt. 3 Okt. 12 Okt. 17-23  Okt. 24

 2025 April 12 April 13-19 Junie 1 Sept. 23 Okt. 2 Okt. 7-13 Okt. 14

 2026 April 1 April 2-8 Mei 24 Sept. 12 Sept. 21 Sept. 26-Okt. 2 Okt. 3

Volgens Bybelse afrekening, begin dae in die aand (Genesis 1:5), wanneer die 
son ondergaan (Josua 8:29; 2 Kronieke 18:34; Markus 1:32), en word van aand 
tot aand getel (Levitikus 23:32). Dus begin al God se feeste teen sononder op die 
dag voor die datums wat hierbo gelys is. Byvoorbeeld, in 2022 word Pasga op 

die aand van die 14de April gevier na sonsondergang en die Fees van die 
Ongesuurde Brood begin die volgende aand April 15. Die feeste einding teen 
sononder op die gegewe datums.
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hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens 
in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf 
en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot 
krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid,  
en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een 
einde van die hemele af tot die ander einde daarvan” (Matteus 24:29-31).

Weergalose gebeure by Christus se wederkoms

Dit is ongelooflik dat wanneer Jesus Christus terugkeer na die Olyfberg 
in Jerusalem, die nasies 
van die aarde bymekaar 
sal kom om teen Hom 
te veg (Sagaria 14:1-4). 
Openbaring 19:19 beskryf 
hierdie naderende geveg: 
“En ek het die dier en die 
konings van die aarde 
en hulle leërs versameld 
gesien, om oorlog te voer 
teen Hom [Jesus Christus] 
wat op die perd sit, en 
teen sy leër.”

Waarom sou iemand teen die Messias wil veg? Die leërs sal probeer om 
Christus te vernietig omdat Satan die hele wêreld verlei het (Openbaring 
12:9). Die duiwel se invloed sal die nasies inspireer om teen Christus te 
veg wanneer Hy terugkeer.

Soos reeds genoem, dui die Fees van die Trompette ook op ’n opstan-
ding van die dooies. Die apostel Paulus het van hierdie gebeurtenis gepraat:  
“Want aangesien die dood deur ’n mens is, is die opstanding van die dode 
ook deur ’n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook 
almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as  
eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms”  
(1 Korintiërs 15:21-23).

Paulus het weer verduidelik: “Want die Here self sal van die hemel neer- 
daal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die 

basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan”  
(1 Tessalonisense 4:16), onmiddellik gevolg deur die mense van God wat  
in daardie tyd nog lewe.

Openbaring 20:5-6 beskryf dit as die “eerste opstanding,” wat ook ’n 
“beter opstanding” is (Hebreërs 11:35). Hierdie verandering na onsterflike 
lewe was die hoop van vroeë Christene en bly die vurige hoop van diegene 
wat God se plan verstaan.

In Romeine beeld Paulus hierdie opstanding uit as ’n glorieryke verlos-
sing uit slawerny: “Want die skepping wag met reikhalsende verlange op 
die openbaarmaking van die kinders van God … in die hoop dat ook die 
skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklik-
heid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God … En nie 
alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons 
sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik 
die verlossing van ons liggaam” (Romeine 8:19, 21, 23).

Al lê tragiese gebeure voor, is die goeie nuus dat God sal ingryp om die  
mensdom te red en in Sy oorvloedige lewenswyse in te lei. Jesus Christus 
sal terugkeer om Sy volgelinge uit die dood op te wek en God se vol-
maakte heerskappy oor die aarde te vestig. Dit is die wonderlike, inspire-
rende betekenis van die Fees van die Trompette. Christus het ons geleer 
om tot die Vader te bid: “Laat u koninkryk kom” (Matteus 6:10). Ons het 
dringend die antwoord op daardie gebed nodig!

Die Fees van die Trompette
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God het eertydse Israel opdrag gegee in die gepaste gebruik 
van trompette—’n hol dierehoring, bekend as ’n shofar, en 
metaalinstrumente, is gedurende daardie tyd gebruik—om 
belangrike boodskappe oor te dra.
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Die Versoendag:  
Verwydering van die 

Oorsaak van Sonde en 
Versoening met God

Ons het reeds gesien—deur die simboliek betrokke by die Pasga—
dat Christus se gestorte bloed versoening doen vir ons vorige son-
des. Die Versoendag simboliseer die versoening van God en die 
hele mensdom.

As ons deur Christus se offer met God versoen is, hoekom het ons nog 
’n Heilige Dag nodig om ons van versoening te leer? As ons reeds versoen 
is, waarom moet ons vas, soos ons beveel is om op die Versoendag te doen?  
(Levitikus 23:27; Handelinge 27:9). Wat is hierdie dag se spesifieke beteke-
nis in God se meesterplan vir die redding van die mensdom?

Albei die Versoendag en Pasga leer ons van die vergifnis van sonde en 
ons versoening met God deur Christus se offer. Pasga het egter betrekking 
op die verlossing van die eersgeborenes en is dus meer direk van toepas-
sing op Christene wat God in hierdie tyd geroep het, terwyl die Versoendag  
universele implikasies inhou.

Boonop beeld die Versoendag ’n noodsaaklike bykomende stap in 
God se verlossingsplan uit wat nie in die simboliek van die Pasga gevind 
word nie. Hierdie stap moet plaasvind voordat die mensdom ware vrede 
op aarde kan ervaar. Alle mense ly onder die tragiese gevolge van sonde. 
Maar sonde gebeur nie sonder ’n oorsaak nie, en God maak hierdie 
oorsaak duidelik in die simboliek wat verband hou met die Versoendag.

Satan is die oorsaak van sonde

Die Versoendag behels nie net die vergifnis van sonde nie; dit beeld die 
verwydering van die primêre oorsaak van sonde uit—Satan en sy demone. 
Totdat God die oorspronklike aanhitser van sonde verwyder sal die mens-
dom eenvoudig voortgaan om terug te val in ongehoorsaamheid en lyding. 
Alhoewel ons menslike natuur ’n rol in ons sondes het, is Satan die duiwel 
grootliks verantwoordelik vir die beïnvloeding van die mensdom om aan 
God ongehoorsaam te wees.

Al twyfel baie mense aan die bestaan van ’n duiwel, openbaar die Bybel 
Satan as ’n kragtige, onsigbare wese wat die hele mensdom kan beïnvloed. 

Openbaring 12:9 sê vir ons dat sy invloed so groot is dat hy “die hele 
wêreld verlei.”

Die duiwel verblind mense vir die begrip van God se waarheid. Die 
apostel Paulus het dit aan die Korintiërs verduidelik: “Maar as ons evan-
gelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die 
ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, so- 
dat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat 
die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie” (2 Korintiërs 4:3-4).

Paulus leer ons ook dat Satan elke mens beïnvloed om in die weë van 
ongehoorsaamheid te wandel. Hy merk op dat diegene wat in God se 
Kerk geroep is “tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, 
volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die 
kinders van die ongehoorsaamheid werk” (Efesiërs 2:2). Paulus het die 
Korintiërs gewaarsku dat Satan homself as regverdig kan voordoen om 
mense op ’n dwaalspoor te bring: “Want die Satan self verander hom in ’n 
engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook 
voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees vol-
gens hulle werke” (2 Korintiërs 11:14-15).

Jesus Christus het dit duidelik gestel dat Satan sonde en rebellie in die 
wêreld ingebring het. In Johannes 8:44 het Christus aan diegene wat teen 
Sy leer antagonisties was, verklaar: “Julle het die duiwel as vader, en die 
begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar 
van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen 
waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 
’n leuenaar is en die vader daarvan.”

As ons hierdie skrifture saam voeg sien ons die mag en invloed van 
Satan. Paulus het ons gewaarsku om versigtig te wees vir die bedrieglike 
metodes van die duiwel: “Ek is tog bang dat julle gedagtes weggevoer sal 
word van julle opregte en suiwer toewyding aan Christus, net soos die 
slang Eva met sy listigheid verlei het” (2 Korintiërs 11:3, Nuwe Lewende 
Vertaling).

Christene wat sukkel om Satan te weerstaan en op te hou sondig veg ’n 
geestelike stryd teen die duiwel en sy demone. Paulus verduidelik: “Want 
ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, 
teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die 
bose geeste in die hemelruimtes” (Efesiërs 6:12, Nuwe Lewende Vertaling).

Paulus verduidelik hier verder dat Jesus Christus ons sal verlos van die 
invloed van die duiwel (Efesiërs 6:13-18). Natuurlik is God baie magtiger as  
Satan, maar ons moet ons deel doen deur aktief die duiwel en die trekkrag 
van die vlees te weerstaan (Jakobus 4:7). Die Versoendag sien uit na die tyd  
waartydens Satan se misleiding verwyder sal word en hy nie meer vry sal 
wees om die mensdom te beïnvloed en te mislei nie (Openbaring 20:1-3).
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ou slang wat die duiwel en die Satan is—en hy het hom gebind duisend 
jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom 
verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar vol-
eindig is nie …” (Openbaring 20:1-3).

So sal die duiwel en sy demone, wat vir duisende jare die mensdom in  
elke bose daad denkbaar gelei het, na ’n plek van beperking verwyder word  
(Openbaring 20:2). Volledige globale versoening met God kan nie plaas-
vind voordat die bron van soveel sonde en lyding uit die prentjie is nie.

Die moderne toepassing van hierdie fees

Let nou op spesifieke instruksies oor wanneer en hoe ons hierdie fees 
moet hou. “Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die ver-

soendag,” sé God. “’n 
Heilige vierdag moet dit 
vir julle wees; dan moet 
julle jul verootmoedig …” 
(Levitikus 23:27).

Hoe “verootmoedig” 
u uself op hierdie dag? 
Verootmoedig kom van die 
Hebreeuse woord anah, 
wat beteken “om gekwel 
te word, om neer te buig, 
nederig te wees, sagmoe-

dig te wees” (Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New 
Testament Words, “To Be Humbled, Afflicted”). Dieselfde woord word in 
verband met vas in Jesaja 58:3, 5 en Esra 8:21 gebruik. Vas beteken om 
van kos en drank te onthou (Ester 4:16).

Waarom sê God vir ons om gedurende hierdie spesifieke 24 uur te vas? 
Om te vas spreek ons nederige begeerte uit om nader aan God te kom. 
Die Dag van Versoening verteenwoordig ’n komende tyd van versoening, 
waartydens met Satan wat verban is en die wêreld wat deur die verskrik-
like gebeure wat tot hierdie tyd gelei het verwoes sal wees, ’n nederige en 
berouvolle mensdom uiteindelik met God versoen sal word.

Min verstaan die regte redes vir vas. Vas is nie om God na ons wil te 
buig nie. Ons vas nie om iets van God, behalwe Sy oorvloedige genade en 
vergifnis vir ons menslike swakhede, te ontvang nie,. Vas help ons om te 

Die Versoendag
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Die priester moes twee bokke as sondoffer vir die volk kies, 
met een bok wat deur loting gekies was om geoffer te word.

Ou-Testamentiese simboliek

Levitikus 16 beskryf God se opdrag aan antieke Israel om die Versoen-
dag te onderhou. Alhoewel daar nie van Christene vereis word om vandag 
diere-offers te bring nie, dra hierdie hoofstuk aansienlik by tot ons begrip 
van God se plan.

Let op dat die priester twee bokke as ’n sondoffer vir die volk moes 
uitsoek en hy moes hulle voor God stel (Levitikus 16:5-7). Aäron, die 
hoëpriester, moes die lot werp om een te kies “vir die HERE,” wat hy as 
’n offerande moes bring (Levitikus 16:8-9). Hierdie bok het Jesus Christus 
verteenwoordig, wat geslag sou word om die straf vir ons sondes te betaal.

Die ander bok het ’n heeltemal ander doel gedien: “Maar die bok waar 
die lot vir Asásel op gekom het, moet lewendig voor die aangesig van die 
HERE gestel word, om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Asásel 
in die woestyn te stuur” (Levitikus 16:10). Let op dat hierdie bok nie dood-
gemaak moes word nie. Die hoëpriester moes “sy twee hande op die kop 
van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongereg-
tighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes 
ook al mag wees; en hy moet dié op die kop van die bok lê en hom deur ’n 
man wat gereed staan, na die woestyn toe stuur. So moet die bok dan op 
hom al hulle ongeregtighede na ’n woeste land wegdra; en hy moet die bok 
in die woestyn los” (Levitikus 16:21-22). 

Die priester het deur loting die Asáselbok gekies. Baie geleerdes identi- 
fiseer Asásel as die naam van ’n demoon wat die wildernis bewoon (Inter-
preter’s Dictionary of the Bible, Vol. 1, bl. 326). Die Asáselbok verteen-
woordig Satan, wat die verantwoordelikheid dra vir die sondes van die 
mensdom (Levitikus 16:22) as gevolg van die misleiding wat hy op die 
mensdom afgedwing het.

Die hoëpriester het sy hande op hierdie bok gelê en daaroor die boos-
heid, rebellie en sondes van die volk bely. Hoekom het hy dit gedoen? As 
huidige heerser van die wêreld, dra die duiwel verantwoordelikheid vir sy 
perversiteit om die mensdom te verlei en tot sonde te dwing. “Die stuur 
van die sondebelaaide bok … het die volkome verwydering van die sondes 
van die mense beteken en die oorhandiging daarvan as’t ware aan die bose 
gees aan wie hulle behoort het, aangedui” (The One Volume Bible Com-
mentary, 1975, bl. 95).

Satan sal tereg aanspreeklik gehou word vir sy eie doelbewuste optrede 
waardeur hy die mensdom vir duisende jare in sonde gelei het. 

Die simboliek van die lewende bok stem ooreen met die lot van Satan 
en sy demone, wat aan die begin van Jesus se heerskappy oor die nasies, 
verwyder sal word. Die boek Openbaring beskryf hierdie verwydering: 
“En ek het ’n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die 
afgrond en ’n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp—die 
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onthou hoe tydelik ons fisiese bestaan is. Sonder kos en water sal ons gou 
vergaan. Vas help ons om te besef hoeveel ons God nodig het as die gewer 
en onderhouer van die lewe.

Ons moet altyd in ’n berouvolle gemoedstoestand op die Versoendag 
vas. Let op na die profeet Daniël se voorbeeldige gesindheid terwyl hy 
gevas het: “En ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas, 
en in roukleed en as, my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot die 
HERE my God gebid en belydenis gedoen …” (Daniël 9:3-4).

Die vroeë Kerk het die Versoendag onderhou. Meer as 30 jaar na Christus  
se dood het Lukas steeds na dié tyd en seisoene verwys deur hierdie dag 
te noem en gesê dat “die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd 
ook al verby was” (Handelinge 27:9). Byna alle Bybelkommentare en 
woordeboeke erken dat “die vastyd” na die Versoendag verwys.

Nog ’n belangrike les kom na ons deur die Versoendag. Ons het reeds 
gesien dat die geslagte bok Jesus Christus se offerande vir ons verteen-
woordig het. Hy het die doodstraf op Homself geneem wat ons verdien het 
deur te sondig. Maar Jesus Christus het nie dood gebly nie; Hy het weer 
lewendig geword. Wat leer die Versoendag ons oor Christus se rol ná Sy 
opstanding?

Levitikus 16:15-19 beskryf ’n plegtige seremonie wat slegs een keer per 
jaar, op die Versoendag, uitgevoer was. Die hoëpriester moes die bloed 
van die geslagte bok in die Allerheiligste neem—die heiligste deel van die 
tabernakel—en na die versoendeksel. Die versoendeksel was simbolies van 
die troon van die Almagtige God. Die hoëpriester het die funksie verrig 
wat Christus vir berouvolle Christene uitvoer. Nadat Hy na die troon van 
God opgevaar het om die bloed van Sy offerande aan te bied, tree Christus 
vir ons in—soos Hy sedert Sy opstanding gedoen het—as ons Hoëpriester.

Die boek Hebreërs maak hierdie simboliek duidelik. “Maar Christus, 
wat opgetree het as Hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die 
groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil 
sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van 
bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die 
heiligdom en ’n ewige verlossing teweeggebring” (Hebreërs 9:11-12).

As gevolg van Christus se offer geniet ons direkte toegang tot die ware 
versoendeksel—die troon van ons genadige, liefdevolle God. Dit is drama-
ties en wonderbaarlik gedemonstreer op die oomblik van Christus se dood, 
toe “die voorhangsel van die tempel,” wat die ingang van die Allerheiligste 
bedek het, “in twee geskeur [het], van bo tot onder” (Matteus 27:51; Markus  
15:38). Hierdie massiewe gordyn is uitmekaar geskeur in ’n dramatiese ge- 
tuienis van die toegang wat ons nou tot God se troon het.

Baie verse in Hebreërs noem Christus se rol as ons Hoëpriester en be- 
middelaar. As gevolg van Sy offerande vir ons, kan ons “met vrymoedig-

heid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan 
verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word” (Hebreërs 
4:16). Die Versoendag beeld dus die liefdevolle versoening uit wat alle 
mense met God kan hê deur Christus se offer. Dit toon ook die merkwaar-
dige waarheid dat Satan, die oorsaak van sonde, uiteindelik verwyder sal 
word sodat die mensdom ten laaste versoening met God op ’n universele 
basis kan bereik.

Die Versoendag dien as ’n noodsaaklike voorbereidende stap in afwag-
ting op die volgende mylpaal in God se glorieryke Heilige Dagplan, prag-
tig uitgebeeld deur die Huttefees.
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Die Huttefees:  
Jesus Christus Regeer 
oor die Hele Aarde

In sy eerste geïnspireerde preek nadat hy die Heilige Gees op Pinkster-
dag ontvang het, het die apostel Petrus God se opdrag vir die mensdom 
opgesom: “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitge-
wis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag 

kom, en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus 
Christus, Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederop-
rigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond 
van al sy heilige profete” (Handelinge 3:19-21).

Maar wat is hierdie “tye van verkwikking” en “die wederoprigting van 
alle dinge” waarvan Petrus gepraat het?

God se plan vir die mensdom behels herstelling. Die Huttefees simboli-
seer die herstelproses wat sal begin met die wederkoms van Jesus Christus, 
uitgebeeld deur die Fees van Trompette, en die verbanning van Satan, uit-
gebeeld deur die Versoendag. Sodra hierdie gebeure plaasgevind het, soos 
verteenwoordig deur die vorige Heilige Dae, is die grondslag gelê vir die 
herstel van die skepping tot vrede en harmonie met God.

Die sewe dae lange Huttefees, wat begin met ’n jaarlikse Heilige Dag 
(Levitikus 23:34-35), beeld die 1,000-jarige heerskappy van Jesus Christus 
oor die aarde na Sy wederkoms uit (sien Openbaring 20:4). Hierdie tydperk 
word dikwels die Millennium genoem, wat bloot “1,000 jaar” beteken.

Hierdie fees weerspieël ook die “rus” wat deur die weeklikse Sabbat ge- 
simboliseer word (Hebreërs 4:1-11) wat die groot oes van die mensdom vier 
wanneer alle mense wat dan lewe, God se weë sal leer. Die mensdom sal 
uiteindelik in ’n regte verhouding met Hom herstel word (Jesaja 11:9-10).

In die begin het God die mensdom geskape om met Hom saam te werk  
in ’n pragtige verhouding wat gekenmerk word deur liefde, vrede en gehoor- 
saamheid aan Sy wette. By die voltooiing van Sy skepping het “God het 
na sy handewerk gekyk en dit was uitstekend gedoen” (Genesis 1:31, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Hierdie tyd van vrede en harmonie het skielik geëindig as gevolg van 
Satan se misleiding en die mens se ongehoorsaamheid (Genesis 3:1-6). 
Ongehoorsaamheid het die mensdom van God se weg afgesny (Genesis 
3:21-24). Die Bybel beskryf die tragiese gebeure wat later gevolg het: “Die 

HERE het die omvang van die boosheid van die mensdom op aarde raak-
gesien. Hy het opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg was (Genesis 6:5, 
Nuwe Lewende Vertaling).

Hierdie gebroke verhouding tussen God en mens het deur die geskie-
denis voortgeduur tot in ons tyd. Paulus het oor die menslike toestand 
nagedink: “Daarom, soos deur een mens [Adam] die sonde in die wêreld 

ingekom het en deur die 
sonde die dood, en so 
die dood tot alle mense 
deurgedring het, omdat 
almal gesondig het—” 
(Romeine 5:12).

Soos Paulus ook 
geweet het, word die 
breuk wat deur die mens 
se ongehoorsaamheid 
geskep word, deur Jesus 
Christus genees: “Want 
aangesien die dood 

deur ’n mens [Adam] is, is die opstanding van die dode ook deur ’n mens 
[Christus]. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal 
in Christus lewend gemaak word” (1 Korintiërs 15:21-22).

Jesaja het die herstelling van die wêreld voorspel

God het die profeet Jesaja gebruik om dele van Sy wonderlike plan vir 
die herstel van die wêreld te openbaar. Die boek Jesaja, wat geskryf is in ’n 
tyd toe Israel straf vir voortgesette ongehoorsaamheid in die gesig gestaar 
het, is deur God geïnspireer om die nasie aanmoediging te gee deur die 
belofte van ’n beter wêreld wat voorlê. Nadat Jesus een van Jesaja se pro-
fesieë in die sinagoge gelees het, het Hy die spesiale begrip erken wat aan 
die profeet gegee is: “Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en 
van Hom gespreek het” (Johannes 12:41). Jesaja het nie net van Christus 
se aardse bediening geprofeteer nie, maar ook geskryf van Sy terugkeer in 
krag en heerlikheid (Jesaja 66:15-16).

Die grondslag vir die messiaanse heerskappy van Jesus sal God se wet 
wees. Weereens, soos Jesaja voorspel het, “En aan die einde van die dae 

Gedurende hierdie tydperk van 1,000 jaar sal God selfs die 
aard van wilde diere verander, wat die vrede weerspieël wat 
oor die samelewing sal neerdaal.
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sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge 
en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. 
En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die 
HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en 
ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord 
van die HERE uit Jerusalem” (Jesaja 2:2-3).

’n Wêreld van vrede en oorvloed

Na Jesus Christus se wederkoms sal Hy die skepping in sy geheel in 
harmonie met God bring, en vrede sal nie meer die uitsondering wees nie. 
Koning Dawid het gesê: 
“Die wat u wet liefhet, 
het groot vrede” (Psalm 
119:165). Stel u voor hoe 
die wêreld sal wees wan-
neer almal God se wet ken 
en daarvolgens lewe!

Natuurlik is meer as net 
kennis nodig om hierdie 
wonderlike transformasie 
teweeg te bring. ’n Gees-
telike verandering moet 
onder mense plaasvind. 

God, wat deur die profeet Esegiël praat, beskryf hoe dit gaan gebeur: “En 
Ek sal julle ’n nuwe hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal 
die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee. En 
Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge 
wandel en my verordeninge onderhou en doen” (Esegiël 36:26-27).

Die Gees van God sal mense beïnvloed om God gewillig en entoe-
siasties uit hulle harte te gehoorsaam. Mense sal begin om die belange 
van ander voor hul eie te plaas. Hulle sal begin om ander “hoër [te] ag 
as homself” (Filippense 2:3). In plaas van eksklusiewe eiebelang, sal hul 
doel wees om hul medemens te help. Diefstal sal ophou. Verontagsaming 
van ander se eiendom en gevoelens sal uitgeskakel word. Met die koms 
van wêreldvrede sal lande “van hul swaarde pikke smee en van hul spiese 
snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle 
sal nie meer leer om oorlog te voer nie” (Jesaja 2:4; Miga 4:3).

Gedurende hierdie tydperk van 1,000 jaar sal God selfs die aard van 
wilde diere verander, wat die vrede weerspieël wat oor die samelewing sal 
neerdaal. Deur hierdie idilliese tyd te beskryf, sê Jesaja 11:7-9: “Die koei 
en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos 
die os; en die suigling speel by die gat van ’n adder, en die gespeende kind 
steek sy hand uit na die kuil van ’n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of 
verderf aanrig op my hele heilige berg nie …”

Die gevolge van sonde word omgekeer

God sal ook mense se fisiese gebreke genees. Jesaja 35:5-6 profeteer van 
hierdie tyd waartydens “die oë van die blindes geopen en die ore van die 
dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos ’n takbok, en die tong 
van die stomme sal jubel.” 

Van nog groter belang sal die geestelike genesing wees wat sal plaas-
vind. Jesaja het geprofeteer dat Jesus Christus die genesing wat Hy begin 
het tydens Sy bediening op aarde, sal voltooi: “Die Gees van die Here 
HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ’n blye boodskap te 
bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebro-
kenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die 
geboeides opening van die gevangenis; om uit te roep ’n jaar van die wel-
behae van die HERE en ’n dag van die wraak van onse God; om al die 
treurendes te troos; om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle 
gegee word sieraad vir as …” (Jesaja 61:1-3; Lukas 4:18-19). Die opge-
hoopte resultate van geslagte mense wat Satan se sondige weë volg, sal 
begin om omgekeer word.

Die Huttefees word ook die Fees van Insameling genoem (Eksodus 
23:16). Hierdie naam dui op die voltooiing van Israel se jaarlikse oes. God 
het gesê: “En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE julle 
God” (Deuteronomium 12:12, 18; Deuteronomium 14:26). Hierdie fees is 
dus ’n tyd van feesviering vir die oorvloed wat God gegee het.

Dieselfde oorvloedige oes-tema gaan voort in die toekomstige vervul-
ling van hierdie fees. Deur Jesaja het God gepraat van die woestyn wat 
produktiewe land sal word: “Want in die woestyn breek waters uit en 
strome in die wildernes. En die gloeiende grond sal ’n waterplas word, en 
die dorsland fonteine van water” (Jesaja 35:6-7).

In daardie tyd sal die aarde oorvloedige oeste lewer. “Kyk, die dae kom, 
spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper 
die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daar-
van oorvloei sal wees” (Amos 9:13). 

Die betekenis van hutte

Die naam Huttefees, is afgelei van God se opdrag aan antieke Israel om 
tydelike “hutte” te bou om tydens die fees in te woon. Die Israeliete het 

Dan sal die aarde oorvloedige oeste voortbring. “Kyk, die dae 
kom,” sê God, “dat die ploeër die maaier inhaal …”
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hul huise verlaat en tydelike woonplekke gebou (die Hebreeuse sukkah het 
’n “hut van geweefde takke” aangedui) om in te woon terwyl hulle voor 
God verheug was. Dit het hulle herinner aan hulle vrylating uit slawerny 
en hulle verblyf in hutte terwyl God hulle uit Egipte gebring het (Levitikus 
23:34, Levitikus 23:41-43). In skrille kontras met die swaarkry van slawer- 
ny, beklemtoon hierdie fees rus, vrede en voorspoed aangesien dit aan die 
behoeftes van alle mense voorsien, insluitend vreemdelinge, weduwees en 
die armes.

Die Bybel beklemtoon dat, soos met hutte of tydelike wonings, ons 
fisiese lewe van verbygaande aard is. Die apostel Paulus se geskrifte weer-
spieël hierdie tema: “Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afge-
breek word, ons ’n gebou het van God, ’n huis nie met hande gemaak nie, 
ewig, in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met 
ons woning uit die hemel oorklee te word” (2 Korinthiërs 5:1-2).

Die voorbeelde van baie van God se getroue dienaars deur die eeue 
word in Hebreërs 11 vir ons verhaal. Dit kom dan tot die gevolgtrekking 
dat “hulle [het] almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar 
hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle 
vreemdelinge en bywoners op aarde was” (Hebreërs 11:13). 

Die Huttefees is ’n jaarlikse herinnering aan ons tydelike toestand en 
dat ons ook “’n vaderland soek” (Hebreërs 11:14). Hierdie les word versterk 
wanneer ons na ’n vergaderplek, waar die Huttefees plaasvind, reis en in 
tydelike wonings soos hotelle en kampeerplekke bly.

Hierdie fees herinner ons daaraan dat ons, ten spyte van ons materiële 
besittings, steeds fisiese, sterflike mense is wat ’n letterlike transformasie 
nodig het sodat ons die ewige lewe kan besit (1 Korintiërs 15:50-54).

In die verslae van die visioen wat die “verheerliking” genoem word, het 
Jesus ’n blik op die Koninkryk van God aan Petrus, Jakobus en Johannes 
gegee. Christus het in heerlikheid verskyn en met Moses en Elia gepraat. 
Petrus se onmiddellike reaksie was om voor te stel dat hulle vinnig drie 
hutte bou. Dit lyk asof hy die belangrike verband tussen hutte en die toe-
komstige eeu van God se Koninkryk verstaan het (sien Matteus 17:1-9; 
Lukas 9:27-36).

Die rol van die verrese heiliges in die Millennium

Die oordeel van die bewoners van die aarde wat gedurende die 1,000 
jaar lewe, soos uitgebeeld deur die Huttefees (Jesaja 2:4; Jesaja 51:4-5), 
begin in alle erns wanneer Christus “baie kinders na die heerlikheid [wou] 
bring” (Hebreërs 2:10). Hierdie skrifture toon dat hierdie oordeel ’n tyd 
van universele geleentheid vir redding is. Vir hierdie doel het God 1,000 
jaar toegewys waartydens die opgestane heiliges, die eerstelinge van God 
se oes vanuit hierdie tydperk, saam met Christus op aarde as konings en 

priesters sal regeer, wat die weg sal lei vir baie ander om in God se Konink- 
ryk in te gaan (Openbaring 5:10; 20:6).

Jesus het belowe: “En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde 
toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee” (Openbaring 2:26). Mense 
wat Christus by Sy wederkoms opwek, sal die ongeëwenaarde geleentheid 
ervaar om saam met Hom te werk om alle nasies te help om ’n regte ver-
houding met God op te bou. (Vir meer besonderhede, lees gerus die Bybel-
studiehulpboekie What Is Your Destiny?)

Die grondslag vir hierdie verhouding begin by onderrig in God se wet, 
insluitend die onderhouding van hierdie einste feeste wat ons nou bestu-
deer. Let op die woorde van die profeet Sagaria: “En almal wat oorbly uit 
al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om 
te aanbid voor die Koning, die HERE van die leërskare, en om die hutte- 
fees te vier” (Sagaria 14:16). Ander profete het hierdie toekomstige tyd 
beskryf as ’n tydperk wanneer God se wet die aarde sal bedek “soos die 
waters die seebodem oordek” (Jesaja 11:9; Habakuk 2:14).

Baie sal Jesus Christus bystaan in hierdie universele opvoedkundige 
program om ander te help om God se weg te verstaan. Jesaja sê van hier-
die tyd dat leraars “sal hulle nie langer verberg nie—maar jou oë sal jou 
leraars sien; en jou ore sal ’n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, 
wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan” (Jesaja 
30:20-21).

Die geleentheid om ander te help om God te verstaan en met Hom ver-
soen te word, is ’n wonderlike roeping. Elkeen wat op hierdie manier dien 
sal genoem word: “Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om 
bewoonbaar te maak” (Jesaja 58:12).

God roep mense in hierdie tyd uit die wêreld om Sy uitverkore volk te 
word, deur Hom geheilig en verlos (2 Korintiërs 6:16-18; 7:1). Hulle moet 
voorbeeldige lewens lei soos God hulle voorberei vir diens tydens Christus 
se duisendjarige heerskappy en daarna.

“Geliefdes,” het die apostel Petrus geskryf, “ek vermaan julle as bywo-
ners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd 
voer teen die siel; en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, so- 
dat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond 
van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van 
besoeking” (1 Petrus 2:11-12). 

Een finale konflik

God dwing nooit iemand om Hom te gehoorsaam nie. Elke mens is vry 
om te kies wat hy of sy gaan doen en of hy God se lewenswyse wil aan-
vaar of verwerp.

Ná die 1,000 jaar sal God Satan toelaat om die geestelike oortuigings 
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van die aarde se bewoners te toets. Openbaring 20:7-10 beskryf hierdie 
tyd. God sal die duiwel uit sy plek van beperking bevry en hom toelaat om 
diegene wat nie van die volmaakte geregtigheid van God se weg oortuig is 
nie, te mislei. God sal diegene wat Satan volg in hierdie rebellie met vuur 
vernietig. Die duiwel se vergeefse pogings sal verydel word. Hierdie finale, 
tragiese rebellie teen God sal nie slaag nie en Satan se vernietigende, be- 
drieglike invloed oor die mensdom sal uiteindelik tot ’n einde kom.

Dit baan die weg vir die gebeure wat deur nog een Heilige Dag uit-
gebeeld word. Die Huttefees bied ’n wonderlike geleentheid vir redding 
aan diegene wat by Christus se wederkoms nog lewe, sowel as hul fisiese 
afstammelinge gedurende die Millennium. Maar wat van die duisende 
miljoene mense van vorige geslagte wat geleef en gesterf het sonder om 
ooit God se waarheid te verstaan—of selfs te hoor? En wat van diegene 
wat sal sterf in die rampspoedige omwenteling wat Christus se wederkoms 
vooraf sal gaan? Hoe sal God hulle verlossing bied? Die volgende hoofstuk 
verskaf die antwoord.

Die Agtste Dag: 
Die Ewige Lewe Word 

aan Almal Geoffer

Die Bybel maak in Handelinge 4:12 dit baie duidelik dat “daar is 
ook geen ander naam onder die hemel” as dié van Jesus Christus, 
waardeur mense gered kan word nie.

Hierdie spesifieke gedeelte bring kommerwekkende vrae op  
vir enigiemand wat glo dat God desperaat probeer om die hele wêreld in  
hierdie tyd te red. As dit die enigste tyd vir redding is, moet ons tot die ge- 
volgtrekking kom dat Christus se sending om die mensdom te red grootliks  
misluk het. Per slot van rekening het miljarde mense oor die eeue geleef en 
gesterf sonder om een keer die naam van Jesus Christus te hoor. Selfs nou 
sterf duisende elke dag wat nog nooit van Christus gehoor het nie.

Ten spyte van die sendingywer van so baie deur die eeue, is baie meer 
mense “verlore” as “gered.” As God waarlik almagtig is, hoekom het so 
baie nie eens die evangelie van verlossing gehoor nie? Die tradisionele uit-
beelding van konflik tussen God en Satan oor die mensdom laat God aan 
die verloorkant van die stryd.

Wat is die lot van hierdie mense? Wat het God in gedagte vir diegene 
wat nog nooit in Christus geglo het of enige van God se waarheid verstaan 
het nie? Hoe maak die Skepper voorsiening vir hulle in Sy plan? Is hulle 
vir ewig verlore sonder enige hoop op redding?

Ons moet nie twyfel aan God se reddende krag nie! Kom ons ondersoek 
’n paar algemene aannames en kom tot ’n begrip van ons Skepper se won-
derlike oplossing.

Oplossing van die dilemma

Paulus sê vir ons dat God “wil hê dat alle mense gered word en tot ken-
nis van die waarheid kom” (1 Timoteus 2:4). Petrus voeg by dat God “wil 
nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet 
kom” (2 Petrus 3:9). Dit is God se oorheersende doelwit in die hantering 
van die mensdom: Hy begeer dat soveel as moontlik hulle moet bekeer, tot 
kennis van die waarheid kom en Sy gawe van verlossing ontvang!

Jesus het verduidelik hoe dit sal gebeur. Johannes 7:1-14 beskryf hoe 
Jesus na Jerusalem gegaan het vir die Huttefees. Hy het in die openbaar 
verskyn en tussen die mense gaan staan en uitgeroep: “As iemand dors het, 
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laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: 
strome van lewende water sal uit sy binneste vloei” (Johannes 7:37-38).

Christus se boodskap wat hier opgeteken is, is heel waarskynlik op die 
sewende dag van die Huttefees gegee. Geleerdes verskil of dit die sewende 
dag of die volgende dag was, maar die meerderheid bewyse en die reeks 
gebeure dui daarop dat Johannes 7 insidente op die sewende dag beskryf, 

terwyl die konteks na die agtste dag 
verskuif in Johannes 8 en 9.

Dit is ook moontlik dat Christus se 
lering wat in Johannes 7:37-38 opgete-
ken is, aan die einde van die sewende 
dag of aan die begin van die agtste dag 
gekom het (God se Heilige Dae begin 
met sonsondergang en eindig met die 
volgende sonsondergang), aangesien 
die hoofstuk afsluit met mense wat na 
sononder terugkeer na hul huise vir die 
nag. Die tema van Christus se lering 
gaan dan voort in hoofstuk 8 (wat dui-
delik die volgende oggend is, Johannes 
8:2) en sluit die aanbod in van verlos-
sing aan die hele mensdom.

In Levitikus 23:39 sien ons dat hierdie dag onmiddellik op die Huttefees 
volg, maar ’n aparte fees is met sy eie duidelike betekenis. Gebaseer op 
Christus se woorde en die tema om verlossing aan die hele mensdom te 
bied, word daar soms na hierdie fees verwys as “die Laaste Groot Dag,” 
alhoewel die Bybel dit bloot “die agtste dag” noem.

Simboliek van Christus se lering

Wat was die betekenis van Christus se lering oor “lewende water”? In 
Sy dag, volgens oorlewering, sou die priesters tydens die Huttefees goue 
houers met water vanuit die Siloambad aan die suidekant van Jerusalem 
bring en dit oor die altaar by die tempel uitgooi. Vreugdevolle viering 
saam met die blaas van trompette het hierdie seremonie gekenmerk terwyl 
die mense die woorde van Jesaja gesing het: “En julle sal water skep met 
vreugde uit die fonteine van heil” (Jesaja 12:3).

Die Agtste Dag

Wat het God in gedagte vir diegene wat nog nooit in Christus 
geglo het of enige van God se waarheid verstaan het nie? Is 
hulle vir ewig verlore sonder enige hoop op redding?
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Jesus het waar almal Hom kon hoor gestaan en ’n les aan hulle uit hier-
die waterseremonie geleer en geopenbaar dat almal wat dors was na Hom 
toe kon kom om verkwik te word—vir ewig. In Christus se analogie het die 
water God se Heilige Gees voorgestel wat diegene wat in Jesus geglo het, 
sou ontvang (Johannes 7:39). Hy het gewys dat die basiese behoeftes van 
geestelike dors en honger slegs deur Hom bevredig kan word as “die brood 
van die lewe” (Johannes 6:48) en die bron van lewende water.

Maar wanneer sou dit gebeur? Binne ses maande het Christus se eie 
landgenote druk op die Romeinse owerhede uitgeoefen om Hom tereg te 
stel. Ongeveer 40 jaar later is die tempel en al sy seremonies, insluitend dié 
wat hierbo beskryf is, deur die Romeinse legioene tot ’n einde gebring.

Die mensdom smag nog steeds na die boodskap wat Christus gebring 
het—en na die middele om te lewe soos hulle behoort te leef en om ware 
geluk te vind. God se belofte om Sy Gees op alle vlees uit te stort (Joël 
2:28) het nog nie ten volle plaasgevind nie. Duisende miljoene het gesterf 
met hul diepste geestelike behoeftes wat nie verwesenlik was nie. Wanneer 
sal hulle verkwik word deur die lewegewende krag van God se Gees?

’n Fisiese opstanding tot ’n geleentheid vir redding

Om die antwoord te vind, moet ons weer ’n vraag oorweeg wat die dis- 
sipels aan Christus gestel het net voor Hy na die hemel opgevaar het: “Here,  
gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig?” (Handelinge 
1:6). Toe die dissipels van hierdie herstelproses gepraat het, het hulle dit 
verstaan in die konteks van die baie profesieë van ’n herenigde nasie van 
Israel onder die komende heerskappy van die Messias.

Een so ’n profesie is in Esegiël 37. Hierdie gedeelte beskryf Esegiël 
se visioen van ’n vallei vol bene. God vra: “Mensekind, kan hierdie bene 
lewendig word?” waarop die profeet antwoord: “Here HERE, U weet dit” 
(Esegiël 37:3). God sê toe vir die bene: “Kyk, Ek bring gees in julle in, 
sodat julle lewendig kan word. En Ek sal senings op julle lê en vlees oor 
julle laat opkom en ’n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle 
lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die HERE is” (Esegiël 37:5-6).

In hierdie visioen vind ’n fisiese opstanding plaas. Die verslag erken die 
hopelose situasie waarin hierdie mense hulle bevind het: “Ons bene is ver-
dor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!” (Esegiël 37:11).

Hulle Skepper bied hulle egter die hoop op ’n opstanding en die gawe 
van die Heilige Gees in die milieu van ’n herenigde nasie. In hierdie dra-
matiese visioen dien antieke Israel as die voorbeeld vir alle volke, wat deur 
God tot ’n fisiese lewe opgewek sal word. God sê: “Kyk, Ek sal julle grafte 
oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! … Ek sal my Gees 
in julle gee, dat julle lewendig kan word” (Esegiël 37:12-14). God sal die 
lewegewende geestelike water van Sy Heilige Gees vrylik beskikbaar stel 
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in hierdie toekomstige tyd.
God sê Hy sal “’n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ’n ewige 

verbond met hulle wees … my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir 
hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees” (Esegiël 37:26-27). 

Die apostel Paulus het ook na 
hierdie gebeurtenis verwys: “Ek 
vra dan: Het God miskien sy volk 
verstoot? Nee, stellig nie! Want 
ek is ook ’n Israeliet uit die nage-
slag van Abraham, van die stam 
van Benjamin. God het sy volk 
wat Hy vantevore geken het, nie 
verstoot nie” (Romeine 11:1-2). 

Soos Paulus verder geskryf 
het: “En so sal die hele Israel 
gered word” (Romeine 11:26). Dit 
beteken nie elke laaste individu 
nie, aangesien sommige uiteinde-
lik God se aanbod van verlossing 

sal verwerp (lees “Wat is die Lot van die Onberouvolles?” op bladsy 57). 
Maar duidelik sal die meerderheid van die nasie gered word.

Tog sal nie net Israel nie, maar almal wat nog nooit ’n kans gehad het 
om uit die lewende water van God se Woord en Sy Heilige Gees te drink 
nie, dit uiteindelik sal kan doen (Romeine 9:22-26). God sal hulle vryelik 
die geleentheid bied vir die ewige lewe.

Die Laaste Oordeel

In Openbaring 20:5 skryf Johannes dat “die ander dode het nie herlewe  
totdat die duisend jaar voleindig was nie.” Hier maak Johannes ’n duide- 
like onderskeid tussen die eerste opstanding, wat by Christus se wederkoms 
plaasvind (Openbaring 20:4-6), en die tweede opstanding, wat plaasvind 
aan die einde van Christus se duisendjarige heerskappy. Onthou dat die 
eerste opstanding tot die ewige lewe is. In teenstelling hiermee wek God 
diegene in die tweede opstanding op tot ’n fisiese, vlees-en-bloed bestaan.

Johannes bespreek hierdie tweede opstanding tot ’n fisiese lewe waar-

oor Esegiël geskryf het: “En ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat 
daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en 
daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, 
voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander boek, die boek 
van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke ge- 
skryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin 
was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en 
hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke” (Openbaring 20:11-13).

Die dooies wat voor hulle Skepper staan is almal wat gesterf het sonder 
om die ware God te ken. Soos Esegiël se visioen van droë bene wat weer 
lewendig word, kom hierdie mense uit hul grafte en begin hulle God ken. 
Die boeke (biblia in Grieks, waaruit ons die woord Bybel kry) is die Skrif, 
die enigste bron van die kennis van die ewige lewe. Uiteindelik sal almal 
’n geleentheid kry om God se verlossingsplan ten volle te verstaan.
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Jesus het ’n tyd beskryf waartydens die lank gestorwe mense 
van die antieke Assiriese stad Nineve en die Bybelse “konin-
gin van die Suide” van Salomo se tyd, saam met diegene uit 
Christus se geslag sal opstaan en terselfdertyd sal lewe.

Wat is die Lot van die Onberouvolles?

Alhoewel God die geleentheid vir redding 
oorvloedig sal uitbrei na almal wat Hom 

nog nooit geken het nie, sal sommige steeds 
weier om te bekeer, hulle aan God te onder-
werp en Sy gawe van die ewige lewe te 
ontvang.

Wat is hul lot? Die Bybel openbaar dat, 
eerder as om vir ewig in ’n ewig-brandende 
hel te ly, soos algemeen gedink word, hulle 
eenvoudig sal ophou om te bestaan.

Openbaring 20:15 sê vir ons dat, na die 
finale oordeel wat deur die Agtste Dag uitge-
beeld word, “iemand [wat] nie opgeskryf was 
in die boek van die lewe nie, is [hy] in die poel 
van vuur gewerp.”

Openbaring 21:8 voeg by, “Maar wat die 
vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en 
gruwelikes en moordenaars en hoereerders 
en towenaars en afgodedienaars en al die 
leuenaars—hulle deel is in die poel wat brand 
met vuur en swawel: dit is die tweede dood.”

Let op dat hul lot duidelik die dood  is, nie 
die ewige lewe in voortdurende straf nie.

Paulus het ook verstaan dat die dood die 
straf van die goddelose is. “Want die loon van 
die sonde is die dood, maar die genadegawe 

van God is die ewige lewe in Christus Jesus, 
onse Here” (Romeine 6:23). 

Hy kontrasteer die dood, wat ons verdien 
as gevolg van ons sondes, met die lewe, wat 
God se vrye gawe aan ons is, as gevolg van 
die offerande van Jesus Christus in ons plek.

Die profeet Maleagi het die lot van die 
onverbeterlike goddeloses duidelik gemaak: 
“Want kyk, die dag kom, en dit brand soos 
’n oond. Dan sal al die vermeteles en almal 
wat goddeloosheid bedrywe, ’n stoppel wees; 
en die dag wat kom, sal hulle aan die brand 
steek, sê die HERE van die leërskare; sodat 
dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. 

“Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die 
son van geregtigheid opgaan, en daar sal 
genesing onder sy vleuels wees; en julle sal 
uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En 
julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal 
soos stof wees onder julle voetsole op die dag 
wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare” 
(Malegai 4:1-3). 

Om meer te wete te kom oor die helvuur en 
die lot van diegene wat uiteindelik weier om 
God te volg, lees die Bybelstudiehulp Heaven 
and Hell: What Does the Bible Really Teach?
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Hierdie fisiese opstanding is nie ’n tweede kans op redding nie. Vir 
hierdie mense is dit ’n eerste geleentheid om die Skepper werklik te ken. 
Die opgewektes word “geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens 
hulle werke” (Openbaring 20:12). Hierdie oordeel sal ’n evalueringstyd-
perk behels waartydens hulle die geleentheid gegun sal word om God se 
lewenswyse te hoor, te verstaan en daarin te groei, en hul name sal in die 
Boek van die Lewe opgeskryf word (Openbaring 20:15). Gedurende hier-
die tyd sal miljarde mense toegang tot die ewige lewe verkry.

Hierdie laaste fees van die jaar wat ons beveel word om te onderhou, wys  
hoe diep en verreikend die genadige oordele van God is. Jesus Christus het 
gepraat van die wonderlike waarheid wat deur hierdie dag uitgebeeld word 
toe Hy drie stede wat nie op Sy wonderbaarlike werke gereageer het nie, 
vergelyk het met drie stede van die antieke wêreld:

“Wee jou, Górasin, wee jou, Betsáida! want as in Tirus en Sidon [antieke 
heidense stede] die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind 
het, sou hulle hul lankal in sak en as bekeer het. Maar Ek sê vir julle, dit 
sal vir Tirus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. 
En jy, Kapérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk 
toe neergestoot word; want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het 
wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar Ek sê 
vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oor-
deelsdag as vir jou” (Matteus 11:21-24). 

Die inwoners van antieke Tirus, Sidon en Sodom—stede wat die toorn 
van God vir hulle verdorwenheid op die hals gehaal het—sal barmhartig-
heid ontvang in die oordeelsdag. Anders as Górasin, Betsáida en Kaper-
naum van Christus se dag, het hierdie stede van ouds min geleentheid 
gehad om God te ken. Tog sal Hy uiteindelik hierdie mense net na die  
eerste 1,000 jaar van Christus se heerskappy oor die wêreld opwek en 
hulle insluit in die tyd van oordeel wanneer selfs diegene wat in vervloë 
eeue geleef het, met God versoen sal word.

In soortgelyke voorbeelde verwys Jesus na die lank gestorwe mense van 
die heidense stad Ninevé, na die koningin van die Suide (van Skeba) van 
Salomo se tyd, en na antieke Sodom saam met Gomorra wat gedien het 
as die toonbeeld van goddeloosheid (Matteus 10:14-15; Matteus 12:41-42). 
God duld nie perversie en sondigheid nie, maar dit is duidelik dat Hy nie 
klaar gewerk het in die lewens van die mense van hierdie ou geslagte nie. 
Dit vereis dat hulle opgewek moet word—weer tot lewe gebring word—en 
uiteindelik in God se weë onderrig word.

Jesus het ’n tyd beskryf waartydens mense van alle vorige eeue—die lank  
reeds gestorwe mense van die antieke Assiriese stad Ninevé en die Bybelse 
“koningin van die Suide” uit Salomo se tyd, saam met diegene uit Sy geslag  
sal opstaan en terselfdertyd sal lewe. Saam sal hulle almal die waarheid 

oor wie Christus was en die doel van die lewe verstaan. Dit sal ’n tyd wees 
van universele kennis van God. Van die kleinste tot die grootste, almal sal 
Hom ken (Hebreërs 8:11). Diegene wat Jesus spesifiek genoem het, en talle 
meer soos hulle, sal uiteindelik hul geleentheid tot verlossing ervaar.

Hierdie laaste tydperk van oordeel voltooi God se plan van verlossing 
vir die wêreld. Dit sal ’n tyd van liefde, diep genade en die ondeurgronde- 
like oordeel van God wees. Die geleentheid om van die lewegewende waters  
van die Heilige Gees te drink sal inderdaad die diepste dors van mans en 
vroue les. Hierdie tyd van regverdige oordeel sal diegene, wat lankal deur 
die mensdom maar nooit deur God vergeet is nie, weer lewend maak.

Wat is die lot van diegene wat sterf met geen werklike kennis van Jesus 
Christus, die Seun van God nie? Watter hoop is daar vir die biljoene wat 
geleef en gesterf het sonder kennis van God se doel? Die Skrif wys dat 
hierdie mense nie sonder hoop afgesny word nie. Hy sal hulle weer lewen-
dig maak en hulle hulle geleentheid gee vir die ewige lewe as geeswesens 
in God se Koninkryk.

God sal Sy plan voltooi en baie kinders tot heerlikheid bring (Hebreërs 
2:10). Sy belofte om Sy Gees op alle vlees uit te stort, sal ten volle gemani- 
festeer word. Die dorslessende waters van die Heilige Gees sal vir almal 
beskikbaar wees in die tyd wat uitgebeeld word deur die Agtste Dag, die 
laaste van God se jaarlikse feeste.

Wat ’n wonderlike plan beeld hierdie Bybelse feeste uit. Hoe groot sou 
ons gebrek aan begrip wees sonder hulle!
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Hoe God se Feeste Ons 
van Jesus Christus Leer

“Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feeste van 
die HERE wat julle moet uitroep as heilige samekomste-dit is 
my feestye” (Levitikus 23:2). Hier sê die Almagtige in die Skrif 
dat dit Sy feeste is. Waarom is dit vir Hom belangrik en waarom 

moet dit vir elke Christen belangrik beskou word?
Die antwoord is eenvoudig maar diepgaande: Hulle sentreer rondom 

en leer ons van God se plan vir die hele mensdom en die sentraliteit van 
Jesus Christus se rol in elke stap na die voltooiing daarvan. Tog word 
daar deur meeste van die tradisionele Christendom gedink dat hierdie 
feeste slegs deur die Jode gehou was en beskou hulle die feeste as beteke-
nisloos vir Christene.

Hulle betekenis in hierdie verband het die meeste Bybellesers ongeluk-
kig die afgelope 2,000 jaar ontgaan. Kom ons kyk weer kortliks na elkeen 
van hierdie feeste en wat hulle ons leer oor die Verlosser van die mensdom,  
Jesus Christus, en hoe Hy God se ongelooflike plan vir die mensdom vervul.

Die Pasga: God se plan begin met Christus se verlossingsoffer

Soos vroeër genoem, is die Pasga die eerste van God se jaarlikse fees-
dae wat in die Skrif genoem word. Dit herdenk die grootste gebeurtenis in 
die mense van Israel se geskiedenis—hulle wonderbaarlike verlossing uit 
Egipte. Maar word hierdie fees slegs gevier omdat die Israeliete gespaar 
was toe God oordeel oor die Egiptenare gebring het? Wat leer ons uit 
latere Skrif oor hierdie fees?

Toe Johannes die Doper Jesus Christus na die Jordaanrivier sien kom 
om gedoop te word, het hy uitgeroep: “Dáár is die Lam van God wat die 
sonde van die wêreld wegneem!” (Johannes 1:29). In die Bybel is die lam 
’n simbool van die Pasga omdat ’n lam aan die begin van die Pasga geslag 
en daardie nag geëet was. Die Israeliete het geweet dat die bloed van die 
lam hulle beskerm het teen die dood van hul eersgeborenes op daardie  
eerste Pasganag wat hulle in Egipte gehou het (Eksodus 12:12-13).

Die aand voor Sy dood het Jesus geweet dat Hy die simboliek van die 
Pasgalam vervul deur vrywillig Sy lewe te gee vir die sondes van die hele 
wêreld sodat ander van die dood gespaar kan word. Hy het toe die simbole 
ingestel wat nie die offer van ’n lam verteenwoordig nie, maar Sy veel 
groter offer. Die Pasga simbole sou nou Christus se volkome offer verteen-
woordig—die ongesuurde brood wat Sy sondelose liggaam verteenwoordig 

wat vir ons geslaan is, en die wyn wat Sy gestorte bloed aandui om ons 
van ons sondes te reinig.

Van toe af het hierdie fees ’n veel groter nuwe betekenis vir die Kerk 
ingehou. In plaas daarvan om afgeskaf te word, het hierdie fees nou sy 
ware, uiteindelike betekenis geopenbaar. Die dissipels het nou besef die 
Pasgalam was slegs die fisiese voorloper van daardie volmaakte offerande 
wat Jesus Christus was. Nou sou hulle hierdie fees met veel groter beteke-
nis en begrip hou.

Sowat 25 jaar na Christus se dood, het die apostel Paulus die Korintiese 
gemeente—bestaande uit gelowige Jode en heidene—oor die Pasga opdrag 
gegee: “Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ’n nuwe deeg kan wees 
—soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons paaslam is vir ons ge- 
slag, naamlik Christus” (1 Korinthiërs 5:7).

Paulus het verstaan dat hierdie eertydse fees van die Pasga nou die ware 
betekenis daarvan met Christus se offerande geopenbaar het. Dit was deel 
van God se plan vir die hele mensdom dat Jesus sou kom en Sy lewe sou 
gee as offer vir die sondes van die wêreld—en al die Pasgalammers wat vir 
amper 15 eeue tevore geslag was, het daardie grootste van alle offerandes 
verteenwoordig.

Die Pasga is dus nie verouderd nie, maar was geopenbaar om ’n uiters 
belangrike betekenis vir Christene te hê, met Jesus Christus wat in die 
middel daarvan is.

Die apostel Paulus het duidelik verstaan dat die Bybelse feeste verteen-
woordig, of getoon het, wat sou volg in God se meesterplan van verlossing. 
In ’n gedeelte wat dikwels deur baie misverstaan word, toon Paulus dat 
hierdie feeste “’n skaduwee is van die toekomstige dinge”—nie net ’n her-
denking van dinge wat reeds gebeur het nie (Kolossense 2:16-18).

As u immers ’n skaduwee sien nader kom, dui dit op iets wat kom, nie 
iets wat reeds verby is nie. Paulus noem dus hoe belangrik hierdie feeste 
van God is, as ’n voorafskadu van komende gebeure in Sy plan vir die 
mensdom. Hierdie gebeure is tot dusver nog nie heeltemal volbring nie en 
die betekenis daarvan vir die oorgrote meerderheid van die mensdom lê 
nog in die toekoms.

Die dae van die Ongesuurde Brood: Christus se rol in die lewe  
van ’n Christen

Wat van die die dae van die Ongesuurde Brood? Is hulle uitgedien, of 
leer hulle ook ’n wonderlike les oor Jesus Christus as Verlosser van die 
mensdom?

Voor Jesus Christus se koms, was die die dae van die Ongesuurde Brood  
as ’n gedenkteken beskou van wat met die Israeliete gebeur het na die Pas-
ganag toe al die Egiptiese eersgeborenes gesterf het. Die volgende oggend 



62 God se Plan Volgens Sy Heilige Dae  63Hoe God se Feeste Ons van Jesus Christus Leer

Ons sien dus dat die geestelike betekenis van die Fees van die On- 
gesuurde Brood geopenbaar was. Die dieper betekenis daarvan was nie 
gevind in wat in die Ou Testament gebeur het nie, maar in Jesus Christus, 
die sondelose Verlosser wat ons sondes gereinig het en ons toelaat om 
geestelik “ongesuurd” voor God te wees.

Ons moet ook daarop let dat Jesus vir die eerste drie dae van hierdie 
fees begrawe was en toe weer tydens hierdie fees opgewek was. Dit dui 
op ons behoefte om ons ou self figuurlik saam met Hom te laat begrawe 
en dan saam met Hom op te staan in ’n nuwe lewe, soos die doop uitbeeld 
(Romeine 6:1-14). Slegs so kan ons werklik uit sonde kom en in Christus 
se weg van geregtigheid ingaan.

Pinkster: die stigting van Sy Kerk en die Heilige Gees waardeur  
Hy in ons lewe

Soos vroeër genoem, word die Pinksterfees in Eksodus 34:22 die Fees 
van die Weke genoem. Dit is omdat Levitikus 23:15-16 melding maak van 
die tel van sewe weke (of Sabbatte) of “vyftig dae” vanaf die dag waarop 
die beweegoffergerf gedurende die Die dae van die Ongesuurde Brode 
aangebied is. So het die fees die naam van “vyftigste” gekry, wat Pinkster 
in die Griekse taal van die Nuwe Testament beteken.

Vyftig dae nadat Jesus Christus opgewek was, het die eerste Christene 
Pinkster gevier, een van die Bybelse feeste van God. Daarop het hulle die 
Heilige Gees op ’n kragtige en dramatiese wyse ontvang soos opgeteken in 
Handelinge 2. Skielik het die Fees van die Weke ’n nuwe betekenis gekry. 
Die skaduwee van hierdie fees het nou ’n werklikheid geword! Pinkster 
sou die dag word waarop Jesus Christus die Kerk sou stig wat Hy vroeër 
belowe het Hy sou bou (Matteus 16:18).

Jesus Christus het die betekenis van hierdie fees geopenbaar deur die 
Heilige Gees na Sy broers in die geloof te stuur. Hy het ook vir hulle gesê: 
“En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in 
die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte” 
(Lukas 24:49).

God se Gees speel ’n deurslaggewende rol in die lewe van Christene 
vandag, net soos destyds. Wanneer ’n persoon God se Gees na berou en 
doop ontvang, begin daardie Gees ’n proses van geestelike transformasie 
in die persoon se lewe, ’n transformasie wat die Bybel bekering noem (vir 
meer inligting, lees die Bybelstudiehulpboekie Transforming Your Life: 
The Process of Conversion).

Deur hierdie proses verwerp ons ons eie manier van dink en leef en laat 
Jesus Christus se gesindheid en lewenswyse alles lei wat ons doen. Paulus 
het hierdie transformerende verandering in Galasiërs 2:20 beskryf: “Ek is 
met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. 

het die Israeliete hulle besittings opgelaai en na ’n nabygeleë bymekaar-
komplek gereis, gereed om te vertrek. Daardie aand het hulle Egipte in die 
nag verlaat.

Nog iets het gebeur voor daardie aand: “En hulle het van die deeg wat  
hulle uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak; want dit was nie in- 
gesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef 
nie en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie” (Eksodus 12:39).

Ons vind hierdie fees duidelik uitgesit in Levitikus 23:6: “En op die 
vyftiende dag van hierdie maand [dieselfde maand as die Pasga] is die fees 
van die ongesuurde brode van die HERE; sewe dae lank moet julle onge-
suurde brode eet.’

Wat het hierdie fees met Christus te doen? Wat leer dit ons?

In ’n skrywe aan die kerkgemeente in Korinte verduidelik die apostel 
Paulus die geestelike simboliek van ongesuurde brode. Hy bestraf die 
gemeentelede daar vir hulle aanvaarding van sonde en sê vir hulle: “Julle 
roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat ’n bietjie suurdeeg die hele deeg 
suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ’n nuwe deeg 
kan wees—soos julle inderdaad ongesuurd is—want ook ons paaslam is vir 
ons geslag, naamlik Christus” (1 Korinthiërs 5:6-7).

Ja, soos Paulus sê, dit is die offerande van Jesus Christus wat ons sondes 
verwyder en so word ons “ongesuurd” in ’n geestelike sin. Verder het God 
beveel dat ongesuurde brode gedurende hierdie sewe dae lange fees geëet 
moet word. Soos vroeër bespreek, verteenwoordig die eet van ongesuurde 
brood die inname van Jesus Christus om Hom deel van ons lewens te maak.

Soos Hy in Johannes 6 verduidelik het, is Hy “die ware brood uit die 
hemel,” “die brood van God” en “die brood van die lewe.” Hy is die godde-
like brood wat God voorsien om die geestelike honger te stil en die geeste-
like vakuum in elke mens te vul. Jesus het verder verduidelik: “Wie na My 
toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie 
… Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand 
van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid” (Johannes 6:35, 51).

Jesus Christus is dus ook die fokus van hierdie fees. Die skaduwee van 
hierdie fees dui op wat Jesus vir ons almal sou doen om ons van sonde  
te reinig en ons te help om sondevrye lewens te lei—ons doen dit deur 
daagliks met Hom kontak te hê en Hom toe te laat om in ons te lewe 
(Galasiërs 2:20).

Paulus het vir die Korintiese gemeente gesê dat hulle moet voortgaan 
om hierdie fees wat op die Pasga gevolg het, te hou: “Laat ons dan fees-
vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boos- 
heid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid”  
(1 Korinthiërs 5:8).
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Die Versoendag: Die mensdom word deur Christus met God versoen

Miskien is die mees ongewone van die Bybelse feeste die Versoendag. 
Dit het ’n uitgebreide ritueel ingesluit wat in Levitikus 16 beskryf word. 
Die hoëpriester moes twee bokramme aanbied, waarvan die eerste vir die 
nasie se sondes geoffer was (Levitikus 16:15). Dan, nadat die sondes van 
die nasie simbolies op die ander bok geplaas was, was dit na die woestyn 
verdryf (Levitikus 16:21-22).

Wat openbaar die Versoendag oor Jesus Christus se rolle? Is Hy ook in 
die middel van hierdie fees?

Ons lees in Hebreërs 13 van die Versoendag, en Christus wat simbolies 
is van die bokram en ander diere wat op daardie dag as sondoffers geslag 
was. “Want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpries-
ter in die heiligdom ingedra word—hulle liggame word buitekant die laer 
verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, 
buitekant die poort [van die stad Jerusalem] gely” (Hebreërs 13:11-12).

Nie net beeld die Versoendag Christus se offer vir sonde en ’n ware 
geestelike versoening van die mense met God uit nie, maar Christus is ook 
ons Hoëpriester wat Sy eie bloed in die Allerheiligste van die hemel inge-
neem het en ons deur Sy bloed gereinig en geheilig het. As ons Hoëpriester 
tree Jesus vir ons by die Vader in—soos Hy vir ’n berouvolle mensdom in 
die toekoms sal doen.

Verder is Jesus direk betrokke by die simboliek van die ander bokram 
wat deur ’n sterk man in die woestyn weggedryf was (Levitikus 16:21). 
Die tweede bok, waaroor die sondes van die Israeliete deur die hoëpriester 
bely was, het die aanhitser van daardie sondes verteenwoordig—niemand 
anders nie as Satan, die duiwel. By Christus se wederkoms sal Hy ’n mag- 
tige engel beveel om Satan te bind en hom vir 1,000 jaar in ’n plek van be- 
perking te werp en hom van die mensdom te verban, net soos die lewende 
bok uit die Israelitiese kamp verban was op die Versoendag.

Soos Johannes geskryf het: “En ek het ’n engel uit die hemel sien neer-
daal, met die sleutel van die afgrond en ’n groot ketting in sy hand. En hy 
het die draak gegryp—die ou slang wat die duiwel en die Satan is—en hy 
het hom gebind duisend jaar lank” (Openbaring 20:1-2).

Christus speel dus veelvuldige rolle in die simboliek van die Versoen-
dag. Hy word as die eerste bok vir die sondes van die mense geoffer, waar-
van die versoening nog op die hele mensdom toegepas moet word na Sy 
wederkoms. Hy tree vir ons in as ons Hoëpriester. Hy sal ook as Koning 
van die konings betrokke wees om Satan te verban om die Koninkryk van 
God op aarde te vestig.

Die Huttefees: Jesus Christus regeer oor die hele aarde

Daarna volg die sesde Bybelse fees, die Huttefees. Dit is oorspronklik 

En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van 
God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” Dit is inder-
daad deur die Heilige Gees dat Jesus Christus in die gelowige kom woon.

So sien ons dat Jesus ook die middelpunt van die Pinksterfees is. Tog 
sal die uiteindelike vervulling eers gerealiseer word nadat Hy na die aarde 
teruggekeer het om God se Koninkryk te vestig, wanneer almal toegang 
tot God se Gees sal hê.

Dus moet hierdie fees steeds gehou word as ’n skaduwee van wat nog 
gaan kom totdat die doel daarvan heeltemal bereik is.

Die Fees van die Trompette: Jesus Christus se glorieryke wederkoms

Die volgende van God se heilige feeste is die Fees van die Trompette. 
Dit is “’n gedenkdag deur basuingeklank” (Levitikus 23:24). God het gesê  
dat wanneer daar op die trompette geblaas word, “dan sal aan julle gedink 
word voor die aangesig van die HERE julle God, en julle sal van jul vyande  
verlos word” (Numeri 10:9). 

Wat leer hierdie fees ons oor Jesus Christus se rol in toekomstig dinge?
Jesus self verwys na die simboliek van die trompet in die beskrywing 

van die omstandighede van Sy terugkeer na die aarde—Sy wederkoms: 
“En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en 
dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens 
sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En 
Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitver- 
korenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele 
af tot die ander einde daarvan” (Matteus 24:30-31).

In die geskrifte van die Nuwe Testament vind ons dikwels basuine wat 
verband hou met Christus se koms. Let weer op Paulus se beskrywing van  
die opstanding van die dooies wanneer ’n groot basuin Christus se weder-
koms aankondig in 1 Tessalonisense 4:16: “Want die Here self sal van 
die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met 
geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal 
eerste opstaan.” Jesus self sal Sy volgelinge opwek (Johannes 6:44).

So sal Christus uiteindelik die simboliek van die Fees van Trompette 
vervul. Hy is ook die middelpunt van hierdie voorafskaduwingsfees. By 
Sy wederkoms sal die basuin weerklink, wat die triomfantlike koms van 
die Koning van die konings sal aankondig! Soos ons gesien het, verkondig 
harde stemme, “Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse 
Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle 
ewigheid” (Openbaring 11:15).

Maar totdat die geluid van die trompet gehoor word, wys hierdie fees 
steeds na die toekoms en die betekenis daarvan moet nog vervul word—
met Jesus in die middel daarvan.
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Hierdie tydperk word ook die Laaste Oordeel genoem, en dit is Jesus 
Christus wat aangestel is om die hele mensdom te oordeel (Johannes 5:26-
27; Romeine 14:10). Dit beteken nie onmiddellike veroordeling nie maar ’n 
evalueringsperiode, aangesien die Boek van die Lewe oopgemaak word—
wat beteken dat ’n geleentheid om God se Gees te ontvang en om ’n mens 
se naam daarin te laat skryf, aan hulle gegun sal word. Die apostel Paulus 
skryf in Filippense 4:3 van diegene “wat met my saam gestry het in die 
evanglie … en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die 
lewe is.”

So sal Christus ook die sentrale rol van hierdie finale fees vervul, dié 
om die menigtes van die oningeligtes en misleides liefdevol en genadiglik 
’n geleentheid tot bekering en redding te bied en hulle dan te beloon vol-
gens die lewe wat hulle leef.

Dus, die sewe jaarlikse feeste van God is “’n skaduwee [is] van toekom- 
stige dinge,” en Jesus Christus is in die middel van hulle almal. Hy het 
hulle nog nie tot uiteindelike vervulling gebring nie; dit sal eers in die 
komende Koninkryk van God plaasvind.

Ja, Christus is ons Pasga wat ons verlos. Hy is die ongesuurde brood wat 
ons reinig en die Een wat ons uit die sonde lei. Hy het met Pinkster die 
Heilige Gees gestuur waardeur Hy in ons leef. Hy is die komende Koning 
wat deur die blaas van die trompette aangekondig word. Hy is die Een wat 
Satan sal verban en vir die mensdom sal intree as Hoëpriester. Hy sal saam 
met mense op aarde woon as Koning van die konings. En laastens, Hy sal 
die mensdom oordeel en die groot meerderheid ’n geleentheid bied om 
hulle name in die Boek van die Lewe te laat skryf.

Dit is hoekom God se Kerk hierdie feeste gehou het soos in die Nuwe 
Testament aangetoon word (sien “God se Feeste in die Nuwe Testament” 
op bladsy 8). Dit is hoekom hierdie heilige feeste nog gehou moet word—
om ons te herinner aan die sentrale rol wat Jesus Christus het in die uit-
voering van die plan van God die Vader. Is dit nie tyd dat u Hom eer en 
self die Feeste begin hou nie?

deur die Israeliete gehou om hulle te herinner aan God se wonderbaarlike 
intervensie gedurende die 40-jarige tydperk in die woestyn: “Almal wat in 
Israel gebore is, moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat Ek 
die kinders van Israel in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland 
uitgelei het” (Levitikus 23:42-43).

Maar wat het die Huttefees met Jesus Christus te doen? Die apostel 
Johannes beskryf Christus se aardse bediening en verklaar dat “die Woord 
het vlees geword en het onder ons gewoon” (Johannes 1:14). Die Griekse 
term wat hier as “gewoon” vertaal word, beteken letterlik dat Hy onder  
ons “tabernakel” het. Net soos Jesus Christus as die Skeppergod van die 
Ou Testament (Johannes 1:1-3, 10; Hebreërs 1:2; Kolossense 1:16) saam 
met die Israeliete in die woestyn “gewoon” het [in die tabernakel], het Hy 
dit ook met Sy mense in Sy fisiese lewe baie eeue later gedoen.

Die apostel Paulus sê dat die Israeliete in die woestyn almal “dieselfde 
geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ’n geestelike rots 
wat gevolg het, en die rots was Christus” (1 Korintiërs 10:4).

Met Christus se wederkoms sal Hy weer saam met dié wat gered is, 
woon. Hy sal duisend jaar lank by Sy mense woon, en hierdie 1,000-jarige 
heerskappy van Jesus Christus oor die aarde is die uiteindelike vervulling 
van hierdie fees. “Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstan-
ding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters 
van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer 
duisend jaar lank” (Openbaring 20:6).

Christus is dus beslis ook in die middel van hierdie fees—as die heer-
ser wat by Sy volk woon terwyl Hy vir ’n duisend jaar op die aarde in die 
Koninkryk van God regeer.

Die Agtste Dag: die laaste oordeel

Die Huttefees duur sewe dae. Dan, op die agtste dag, volg daar nog ’n 
aparte feesdag, die laaste van die Bybelse feeste (Levitikus 23:36). Wat het 
hierdie dag met Jesus Christus te doen?

Gedurende Christus se 1,000-jarige heerskappy sal die hele mensdom 
God se Gees aangebied word. Die Bybel openbaar verder dat daar ’n toe-
komstige tyd sal kom wanneer Christus dit aan diegene, wat opstaan in ’n 
opstanding van die dooies van alle vorige eeue, sal aanbied. In Openbaring 
20 lees ons wat gebeur nadat die Millennium (uitgebeeld deur die Hutte-
fees) voltooi is:

“En ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie 
se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het … En ek het die dode, 
klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n ander 
boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in 
die boeke geskryf is, volgens hulle werke” (Openbaring 20:11-12). 
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Die kern van die saak is of ons God werklik glo en liefhet. Die apostel 
Johannes het die gesindheid wat God verlang geïllustreer toe hy geskryf 
het: “Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy 
gebooie is nie swaar nie” (1 Johannes 5:3).

Samekomste tot ons voordeel beveel

Maar hoe wil God hê dat ons ons op hierdie dae moet gedra? Dink aan 
Sy basiese opdrag: “Dit is 
die feestye van die HERE, 
die heilige vierdae wat 
julle moet uitroep op hulle 
bepaalde tyd” (Levitikus 
23:4). Ander weergawes van 
die Bybel, soos die Nuwe 
Lewende Vertaling, gebruik 
die frase “heilige byeen-
komste,” maar die betekenis 
is dieselfde. Dit is spesiale 
geleenthede waarop ons 

saam met ander gelowiges moet vergader. Soos met die weeklikse Sabbat, 
beveel God spesiale eredienste op elkeen van die Heilige Dae.

God het aan die vroeë Christene die beginsel van samekomste met 
ander met dieselfde gesindheid op die Sabbatte en Heilige Dae geopen-
baar: “Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy 
wat dit beloof het, is getrou; en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en 
goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie ver-
suim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, 
en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom” (Hebreërs  
10:23-25). Daar is geen beter tyd om mekaar te bemoedig en te vermaan  
as op die dae wat God se groot plan van verlossing uitbeeld nie!

Wanneer ons tydens hierdie jaarlikse feeste bymekaarkom, gun ons ons-
self ’n wonderlike geleentheid om meer oor God se verlossingsplan te leer. 
Nehemia 8 teken ’n treffende voorbeeld aan van God se volk wat byme-
kaar gekom het om die Fees van Trompette te vier (Nehemia 8:2). Tydens 
hulle godsdienstige seremonie het die leiers “die volk in die wet onderrig 
… hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit 

Hoe Moet Ons God se 
Feeste Waarneem?

Nadat ons besef dat God se feeste uiters belangrik is vir die mens-
dom en by uitstek van toepassing is op ons moderne wêreld, moet 
ons natuurlik meer wil leer oor hoe om dit te onderhou.

Waar moet ons hulle vier? Moet ons hulle by die huis of in 
een of ander soort godsdienstige diens hou? Wat moet ons op hierdie dae 
doen? Gee God om as ons ons normale werk op hierdie dae doen, of is 
hulle bestem vir ander doeleindes? Hoe sal die nakoming van hierdie dae 
ons gesinne en werk beïnvloed?

Dit is alles belangrike vrae wat ons in aanmerking moet neem wanneer 
ons van God se feeste leer. Kom ons ondersoek ’n paar Bybelse beginsels 
wat ons moet oorweeg in die hantering van hierdie werklike kwessies.

Alles anders, maar alles heilig

Sommige van hierdie feeste het aangewese metodes van viering wat 
hulle van die ander onderskei. Slegs die Pasga behels byvoorbeeld die 
gebruik van brood en wyn as simbole van Christus se dood. Die Die dae 
van die Ongesuurde Brode is die enigste feesdae waartydens God vir ons 
sê om geen suurdeeg in ons huise te hê nie en om geen suurdeeg te eet nie. 
Die Versoendag staan ook alleen as die een Heilige Dag wat deur ’n vas 
waargeneem word. Behoorlike nakoming van hierdie dae sluit die erken-
ning van hul onderskeidings in, wat elkeen ontwerp is om ons belangrike 
geestelike lesse te leer.

As ’n geheel gesien, is daar egter beginsels wat geld vir die onderhou-
ding van al God se feeste. Eerstens moet ons onthou dat hierdie vierings 
vir God heilig is. Hulle is “die feestye van die HERE wat julle moet uit-
roep as heilige samekomste,” sê God (Levitikus 23:2).

God is die enigste een wat enigiets heilig kan maak. God plaas hierdie 
spesifieke dae op ’n hoër vlak as alle menslik bedinkde vieringe. Mans en 
vroue kan tyd aan God toewy vir ’n spesiale doel, maar God alleen kan 
tyd as heilig opsy sit (Genesis 2:3; Eksodus 20:8, 11). Wanneer ons behoor-
like respek en waardering vir hierdie spesiale jaarlikse geleenthede uit- 
oefen, eer ons ook God self deur Sy gesag oor ons lewens te erken. Om 
God behoorlik te aanbid moet ons hierdie beginsel verstaan.

Ons Skepper begeer dat mense gewillig en in geloof al Sy instruksies 
volg (Jesaja 66:2). ’n Samewerkende, nederige gesindheid staan in kontras 
met die gemoedstoestand van diegene wat net so min as moontlik wil doen. 

Hierdie feeste is spesiale geleenthede waarop ons saam met 
ander gelowiges moet vergader. Soos met die weeklikse Sabbat, 
beveel God spesiale eredienste op elkeen van die Heilige Dae.

Hoe Moet Ons God se Feeste Waarneem?
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verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is” (Nehemia 8:8-9). Die 
vroeë Kerk het voortgegaan om hierdie jaarlikse feesdae volgens dieselfde 
beginsels te hou, maar met ’n baie groter geestelike begrip (Handelinge 2; 
1 Korintiërs 5:6-8).

In Nehemia se tyd het die mense bemoediging nodig gehad omdat hulle 
God se feeste verwaarloos het. “Daarop het Nehemía—hy was die goewer-
neur—en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk 
onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die HERE julle 
God; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die 
woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê: Gaan, eet lekker 
spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is 
nie; want hierdie dag is heilig aan onse HERE. Wees dan nie bedroef nie, 
want die blydskap in die HERE—dit is julle beskutting” (Nehemia 8:10-11). 
Nadat hulle God se wet geleer was, “het die hele volk weggegaan om te eet 
en te drink en porsies te stuur en groot vreugde te bedrywe; want hulle het 
ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is” (Nehemia 8:13).

Hierdie spesiale dae is bedoel om deur die hele gesin geniet te word—
almal wat dit bywoon! Veral by die Huttefees is daar genoeg tyd beskik-
baar vir behoorlike gesinsaktiwiteite en ontspanning, sowel as om verheug 
te wees oor die geestelike kennis wat God openbaar.

Doen soos God sê, leef deur geloof

Om ons behoorlik te verheug oor God se feesdae, moet ons nie ons 
gebruiklike werk doen nie (Levitikus 23:3, 7-8, 21, 25, 35-36). Let op dat, 
alhoewel die voorbereiding van voedsel op die jaarlikse Heilige Dae werk 
behels, God sê dat hierdie soort arbeid toelaatbaar en gepas is (Eksodus 
12:16). Op die Versoendag moet ons egter alle gereelde werk, insluitend 
natuurlik voedselvoorbereiding, laat vaar (Levitikus 23:28, 30-31).

Ons demonstreer ook ons gehoorsaamheid en toewyding aan God deur 
tyd van ons werk af te neem sodat ons die Heilige Dae kan onderhou. Met 
behoorlike beplanning en respekvolle kommunikasie met werkgewers kan 
die meeste mense die besonderhede uitwerk wat nodig is om hierdie dae 
af te kan neem. Dit is ons verantwoordelikheid om wysheid en geduld te 
gebruik wanneer ons familielede inlig oor ons besluit om God se feeste te 
onderhou.

Om op God se opdrag te reageer is ’n kwessie van geloof. Soos Paulus 
in 2 Korintiërs 5:7 gesê het: “Want ons wandel deur geloof en nie deur aan- 
skouing nie.” Dit is dus vir ons belangrik om die Heilige Dae te begin hou 
wanneer ons daarvan leer. Al verstaan ons dalk nie eers alles nie, sal ons 
baie meer leer as ons dit werklik begin waarneem (vergelyk Psalm 111:10).

As u meer wil weet oor die waarneming van die jaarlikse feeste, kontak 
asseblief ons kantoor. As u so verlang, stuur ons graag u versoek aan ’n 

Kolossense 2:16 Toon nie-Joodse  
Christene het die Bybelse  

Heilige Dae Onderhou

“Laat niemand julle dan oordeel in spys of 
in drank of met betrekking tot ’n fees of 

nuwemaan of sabbat nie, wat ’n skaduwee is 
van die toekomstige dinge …” het Paulus in 
Kolossense 2:16-17 geskryf. Hierdie gedeelte 
word dikwels verkeerd geïnterpreteer. Wat sê 
dit regtig?

Paulus was besig om ’n plaaslike dwaalleer 
te bestry. Valse leraars het hul eie godsdiens-
filosofie ingebring, wat ’n mengsel van Joodse 
en nie-Joodse konsepte was. Hulle verwronge 
idees was gegrond op “die oorlewering van 
mense” en “beginsels van die wêreld,” nie op 
die Woord van God nie. Paulus het die Kolos-
sense gewaarsku om op te pas “dat niemand 
julle as ’n buit wegvoer deur die wysbegeerte 
en nietige misleiding nie, volgens die oorlewe-
ring van die mense, volgens die eerste begin-
sels van die wêreld en nie volgens Christus 
nie” (Kolossense 2:8).

Hierdie valse leraars het hulle eie reëls en 
regulasies ingestel vir hulle idee van behoor-
like gedrag (Kolossense 2:20-22). Die inhoud 
van Paulus se waarskuwing aan die Kolos-
sense Kerk dui sterk daarop dat hierdie ketters 
die voorlopers was van ’n groot dwaalleer wat 
tot gnostisisme ontwikkel het—’n geloofstel-
sel wat voorgee dat geheime kennis (gnosis 
is Grieks vir “kennis,” vandaar die term gnos-
tisisme) ’n mens se godsdiens kan verbeter. 
Gnostici het beweer dat hulle so geestelik was 
dat hulle feitlik alles fisies verag het, en het dit 
as benede hulle beskou.

Die valse leraars in Kolosse het die fisiese 
verwerp—die verganklike dinge wat aange-
raak, geproe of hanteer kon word (Kolossense 
2:21-22)—veral wanneer dit met aanbid-
ding verband gehou het. Hulle filosofie het 
die verwaarlosing van die fisiese behoeftes 
van die liggaam aangemoedig om verhoogde 
spiritualiteit te bereik. In werklikheid het hulle 

selfopgelegde godsdiens dit egter nie gedoen 
nie en niks was bereik in die bekamping van 
die menslike natuur nie. Soos Paulus geskryf 
het, “inderwaarheid is hulle nutteloos vir die 
beheer van die sondige geaardheid” (Kolos-
sense 2:23, Nuwe Lewende Vertaling).

Die Christene in Kolosse het God 
gehoorsaam. Hulle het Sy Sabbat en Heilige 
Dae onderhou, en het op hulle fees gevier, 
volgens die Bybelse opdrag (Deuteronomium 
16:10-11, 13-14). Die ketters het die Kolos-
sense Kerk veroordeel vir die wyse waarop die 
Kolossense die Heilige Dae onderhou het. Let 
op dat hulle nie die dae self betwis het nie. 
Dit was die fisiese genot van hulle—vreugde 
en feesviering—wat die besware van hierdie 
valse leraars ontlok het.

Let weer op Paulus se woorde: “Laat nie-
mand julle dan oordeel in spys of in drank of 
met betrekking [Grieks meros, wat ‘deel’ of 
‘met betrekking tot enige deel van,’ beteken] 
tot ’n fees of nuwemaan of sabbat nie” (Kolos-
sense 2:16). Paulus het vir die Kolossense 
gesê om hierdie ketters se oordele en kritiek 
oor hulle genot van die eet- en drinkaspekte 
van God se feeste te ignoreer.

Eerder as om minagting te toon vir die 
dae wat God as heilig vasgestel het, bevestig 
Paulus se opmerkings in hierdie gedeelte 
eintlik dat die Kolossense Christene—wat 
hoofsaaklik heidene was (Kolossense 2:13)—
die weeklikse Sabbat en Heilige Dae van God 
meer as 30 jaar ná Jesus Christus se dood en 
opstanding onderhou het

As hulle nie hierdie dae onderhou het nie, 
sou die ketters geen basis gehad het vir hul 
besware teen die eet- en drinkaspekte—die 
feesviering gedeelte—van die Sabbat en die 
Heilige Dae nie. (Lees die aanlyn Bybelstu-
diehulpboekie The New Covenant: Does It 
Abolish God’s Law? )

Hoe Moet Ons God se Feeste Waarneem?
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Waarom het God beveel dat die week- 
likse Sabbatdag gehou moet word as 

een van die Tien Gebooie en waarom word 
hierdie opdrag byna universeel geïgnoreer?

Die mees misverstaan en verkeerd toe- 
gepaste van God se Tien Gebooie is Sy 
opdrag, “gedenk die sabbatdag, dat jy dit 
heilig” (Eksodus 20:8). Baie beskou die 
Sabbat as ’n ouderwetse oorblyfsel van 
die geskiedenis wat miskien ’n goeie idee 
was een of ander tyd in die verlede, 
maar heeltemal onprakties in vandag se 
besige wêreld is.

Sommige glo dat Sondag die Sabbat 
is en dat om ’n uur of twee by die kerk 
deur te bring die bedoeling van die Vierde 
Gebod vervul.

Ander glo dat Jesus Christus weggedoen het met ’n spesifieke dag 
van rus en die behoefte om op ’n spesifieke dag te aanbid—dat wat-
ter tyd ons ook al kies om God te eer, heilig is. Baie neem aan dat die 
apostel Paulus, of die vroeë Kerk, die voorkeurdag van aanbidding 
van die Sabbat na Sondag verander het ter ere van Christus se 
opstanding, en noem dit die Here se Dag.

Waarom het God selfs elke week ’n rusdag beveel? Het Hy ’n doel 
daarmee gehad? Indien wel, wat is daardie doel? Is die Sabbat rele-
vant? Maak dit sin in vandag se wêreld? Watter dag is die ware Sab-
bat van die Bybel? Waarom moet daar so baie verwarring wees oor 
een van die 10 basiese riglyne en wette wat God aan die mensdom 
gegee het?

Wat is die waarheid en waarom is daar soveel omstredenheid oor 
hierdie een gebod wanneer die meeste mense, insluitend godsdiens- 
tige leiers en hul kerke, min probleme met die ander nege gebooie het?

U moet die antwoorde op hierdie belangrike vrae verstaan. Ontdek 
hulle self in Sononder tot Sononder: God se Sabbatsrus. U sal ver-
baas wees om uit te vind wat die Bybel werklik sê! Kontak ons van-
dag vir u gratis kopie of laai dit van ons webwerf af by ucg.org.za.

Wat van God se  
Ander Heilige Dag?

GRATIS vir die aanvraag!

leraar naby u. Hy kan u inlig oor die tye en plekke van die jaarlikse Heilige  
Dae en weeklikse Sabbatdienste naaste aan u.

Samevattend, die jaarlikse feesdae is ’n tyd van vreugde, nie net as ge- 
volg van hul betekenis vir ons nie, maar as gevolg van die wonderlike hoop 
wat hulle vir die hele mensdom belowe. Om die Heilige Dae te onderhou, 
herinner ons aan God se groot liefde vir die mensdom. Om God op hierdie 
manier te aanbid is ’n vreugde en plesier. Hierdie feeste is waarlik wonder-
like gawes van God aan Sy mense!
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