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Inhoud
  3 Belangrike Vrae

Hoekom doen ons van die snaakse dinge wat ons doen? Hoekom gee ons 
voor dat ’n vrolike man in ’n rooi pak klere een dag in ’n jaar speelgoed, 
wat deur elwe gemaak word, aan kinders gee? Hoekom maak ons asof 
hase eiers lê? En hoekom word dit in die naam van godsdiens gedoen?

  6 Kersfees: Die Onvertelde Storie

Kersfees is een van die wêreld se gewildste vakansiedae wat deur mense 
van baie gelowe gevier word. Tog het die vakansiedag ’n vreemde verlede, 
met snaakse simbole soos versierde bome, steekpalm kranse en mistelgroen.

19 Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid

Miljoene mense glo dat Jesus Christus op ’n Sondag oggend uit die dood 
uit opgestaan het. Maar vertel die Bybel ’n ander storie? En wat het konyne 
en gekleurde eiers met Christus se opstanding te doen?

34 God se Dae van Aanbidding

Baie is verbaas om te leer dat die Bybel ons nêrens aanmoedig om 
Paasfees en Kersfees te vier nie. Dit wys egter dat God ’n reeks fees dae 
geopenbaar het wat die mensdom leer oor Sy groot plan vir ons almal!

42 Maak dit Saak vir God?

Geskiedenis toon dat godsdienstige owerhede die Bybel stelselmatig 
opsy gesit het en dae van aanbidding en ander praktyke en vieringe met 
duidelik nie-Christelike oorsprong, vervang het. Is God tevrede en vereer 
met sulke aanbidding?

Belangrike Vrae

Ons is trots om aan onsself as rasionele, denkende mense te dink. 
Ons dink aan onsself as mense wat op datum is met ons gedagtes 
en dade. Ons probeer om goeie redes te hê vir alles wat ons doen. 
Hoekom doen ons dan van die dinge wat ons doen?

Dink byvoorbeeld aan Kersfees. Waarom maak ons asof ’n baie ou, vro-
like man, in ’n rooi pak wat in die noordpool woon, in ’n slee ry wat deur 
vlieënde rendiere getrek word, en dan in skoorstene af klim om speelgoed 
(wat deur elwe gemaak word) vir goeie seuns en meisies op een aand van die 
jaar te los? 

Waarom maak ons op Paasfees asof konyne helderkleurige eiers lê? Vra 
uself af: maak hierdie mites en gebruike sin? Tog bly ons volhard om hulle 
aan ons kinders te leer. Vreemd genoeg, heg ons ook groot godsdienstige 
betekenis aan sommige van hierdie praktyke. Baie is integrale dele van die 
vieringe van die heiligste dae van die tradisionele Christendom.

Waarom gaan so baie belydende Christene voort met sulke vreemde 
gebruike, waarvan die oorsprong nie uit die Bybel nie, maar uit die donker, 
vae antieke gebruike kom, as hulle die Een wil volg wat gesê het: “Ek is die 
lig van die wêreld” en “wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel 
nie” (Johannes 8:12)?

Dit is nie so dat die oorsprong van sulke gebruike nie bepaal kan word 
nie. Dikwels word die oorsprong van sommige van die praktyke tydens hier-
die vakansiedae beskryf in koerante en televisieprogramme. Ensiklopedieë 
en ander boeke help dikwels om te beskryf hoe hierdie gebruike na ons toe 
gekom het vanaf antieke kulture. Dit is nie altyd ’n mooi prentjie nie.

Wat het ’n bebaarde man in ’n rooi pak klere, helder versierde bome, 
mistelgroen, steekpalm kranse en kerse te maak met die geboorte van Jesus 

Belangrike Vrae

Waarom maak ons asof ’n baie ou, vrolike man, in ’n 
rooi pak wat in die noordpool woon, in ’n slee ry wat 
deur vlieënde rendiere getrek word, en dan in skoorstene 
af klim om speelgoed (wat deur elwe gemaak word) vir 
goeie seuns en meisies op een aand van die jaar te los? 
Waarom maak ons op Paasfees asof konyne helder- 
kleurige eiers lê? Vra uself af: maak hierdie mites en 
gebruike sin?
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Christus? Hoekom word 25 Desember aanvaar as die dag van Sy geboorte 
wanneer die Bybel self nêrens die werklike datum van Sy geboorte gee nie 
maar dit gee eintlik ’n sterk aanduiding dat Jesus nie op daardie tydstip kon 
gebore gewees het nie? Dit is belangrike vrae.

Die ware aanbidding van God

Aanbidding van God is die mees eerbare poging wat enige mens kan 
onderneem. Sowat 3,000 jaar gelede het koning Dawid van Israel, op die 
vreugdevolle geleentheid om die verbondsark na Jerusalem te bring, ’n 
lofsang van prys en aanwysing geskryf aan sy mense. Sy woorde het inge-
sluit: “Gee aan die Here die eer wat Hom toekom! Bring jou offers en aanbid 
Hom. Aanbid die Here in sy heilige heerlikheid” (1 Kronieke 16:29, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Dawid het hierdie opdrag gegee omdat God alleen volkome heilig-
heid vergestalt (Psalm 99:5,9; Openbaring 15:4). Deel van die rede vir ons 
bestaan is om Hom vir ewig te aanbid (sien Psalm 22:27; 86:9). Die Bybel 
openbaar geen toekoms vir mense wat weier om hul Skepper te eer nie. 
Inderdaad, Hy sê dat uiteindelik “sal alle vlees kom om te aanbid voor my 
aangesig” (Jesaja 66:23).

Jesus Christus voeg by dat “die ware aanbidders die Vader in gees en 
waarheid sal aanbid” (Johannes 4:23-24, beklemtoning dwarsdeur byge-
voeg). Hy waarsku dat sommige God tevergeefs aanbid omdat hulle prak-
tyke gewortel is in die tradisies en edike van die mensdom, eerder as die 
Bybelse waarheid. Hy noem sulke aanbidding onaanvaarbaar en skynheilig 
en sê dat sulke mense “nader My met hulle mond en eer My met die lippe, 
maar hulle hart is ver van My af” (Matteus 15:7-9; Markus 7:6-9).

Gegewe hierdie Bybelse stellings en opdragte, maak dit saak watter 
godsdienstige vakansies ons onderhou? Ons wêreld is vol godsdienstige fees- 
vieringe. Onder die gewildste is Kersfees en Paasfees. Kersfees is so gewild 
dat dit die basis vorm vir ’n beduidende deel van die wêreldwye ekonomie. 
Paasfees word dikwels as net so belangrik soos Kersfees beskou, indien nie 
meer nie.

Maar waar kom Kersfees en Paasfees vandaan? Die Bybel vertel ons nie 
om hierdie feeste te vier nie, maar tog is dit ’n integrale deel van die Chris-
ten hoofstroom. Hoekom is hulle so gewild?

Hoe voel God daaroor?

Meer belangrik, wat sê God oor sulke gebruike? Wil Hy hê dat ons Hom 
moet aanbid soos wat ons wil? Sê die Bybel vir ons of God van Christene 
verwag om Hom op spesifieke dae en spesifieke tye te aanbid? Wat kan ons 
leer uit die voorbeeld van Jesus Christus, in wie se voetspore God verwag 
dat ons moet volg? (1 Johannes 2:6; 1 Korintiërs 11:1).

In teenstelling met die volksfeestelike vakansiedae, vertel die Bybel ons 
van spesifieke dae van aanbidding—God se jaarlikse “feeste” (Levitikus 23) 
—wat onbekend is vir die meeste mense. Hoekom is hierdie feeste vervang?

In die volgende bladsye sal ons hierdie verskillende waardes vergelyk met 
die instruksies oor aanbidding wat in die Bybel gevind word.

Dit is ’n belangrike saak met verreikende implikasies vir ons verhouding 
met ons Skepper. Sluit by ons aan as ons begin met ’n historiese en Bybelse 
reis om die waarheid te ontdek oor vakansiedae en Heilige Dae. Die feite 
wat hier gedokumenteer word sal ’n veel groter geleentheid vir ware aan- 
bidding oopmaak as wat u ooit gedink het moontlik is.

Belangrike Vrae
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Kersfees:  
Die Onvertelde Storie

Mense, amper wêreldwyd, vier Kersfees. Maar hoe het dit gebeur 
dat Kersfees gevier word? Hoe het die gebruike en tradisies wat 
geassosieer word met Kersfees hulle pad in tradisionele Chris-
tendom se gewildste vakansie dag gevind?

Het u geweet dat 25 Desember ’n letsel besaaide verlede, ’n lang en 
omstrede geskiedenis het? Dit behoort nie as ’n verassing te kom nie aan- 
gesien Kersfees en baie van sy populêre gebruike nêrens in die Bybel ge- 
vind word nie.

Ons Skepper se siening van hierdie gewilde vakansiedag word geïgnoreer 
deur die meeste mense en nie eens in oorweging gebring nie. Tog moet Sy 
perspektief ons hoofoorweging wees. Kom ons ondersoek die geskiedenis 
van Kersfees en vergelyk dit met God se Woord, eerder as ons eie idees en 
ervarings te volg en om Sy mening te ontdek ten opsigte van hierdie byna 
universele vakansie.

Geskiedkundiges vertel ons Kersfeesviering het van ’n twyfelagtige oor-
sprong gekom. William Walsh som die vakansie se oorsprong en praktyke in 

sy boek The Story of Santa Klaus op: “Ons onthou dat Kersfees … ’n gelei-
delike evolusie was van tye wat lank voor die Christelike tydperk kom …  
Dit was gegrond op heidense feeste, en baie van sy gebruike is slegs aanpas-
sings vanaf heidense, tot Christelike seremonies” (1970, bl. 58).

Hoe het heidense praktyke deel geword van so ’n groot kerk viering? Wat 
was hierdie “heidense feeste” wat deel geword het van Kersfees gebruike en 
tradisies oor die eeue heen?

Die antieke oorsprong van Kersfees gebruike

Gedurende die tweede eeu vC, het die Grieke rituele beoefen om hulle 
god Dionysus (wat ook Bacchus genoem word) te eer. Die Latynse naam  

Ons Skepper se siening van hierdie gewilde vakansiedag 
word geïgnoreer deur die meeste mense en nie eens in 
oorweging gebring nie. Tog moet Sy perspektief ons 
hoofoorweging wees. Kom ons ondersoek die geskie-
denis van Kersfees en vergelyk dit met God se Woord, 
eerder as ons eie idees en ervarings te volg.

vir hierdie viering was Bacchanalia. Dit het van die Grieke na Rome, die 
middelpunt van die Romeinse Ryk, versprei.

“Soos aan ons bekend was dit ongeveer op 21 Desember dat die ou 
Grieke Bacchanalia of feeste, ter ere van Bachhus die god van wyn, gevier 
het. In hierdie feeste het die mense hulself aan liedjies, danse en ander 
fuiwery, wat dikwels die grense van ordentlikheid en orde oorskry het, 
oorgegee” (Walsh, bl. 65).

As gevolg van die nagtelike uitspattigheid wat met hierdie fees geasso-
sieer was, het die Romeinse Senaat die viering hiervan in 
186 vC onderdruk. Dit het die senatore verskeie jare ge- 
neem om hierdie doelwit ten volle te bereik as gevolg 
van die gewildheid van die vakansiedag. Onder- 
drukking van ’n vakansiedag was ongewoon vir die 
Romeine aangesien hulle later ’n smeltkroes geword 
het van baie soorte gode en godsdienste. Net soos 
die Romeine die kultuur, kuns en tradisies van die 
mense wat in hulle ryk geabsorbeerd is, aangeneem 
het, het hulle ook die mense se godsdienstige prak-
tyke aangeneem.

Benewens die Bacchanalië, het die Romeine ook  
’n ander vakansiedag, die Saturnalieë, “ter ere van 
Saturnus, die God van tyd, gevier, wat op 17 Desember 
begin het en vir sewe dae voortgesit is. Hierdie dae het 
ook dikwels in oproer en wanorde geëindig. Dis hoekom 
die woorde Bacchanalië en Saturnus ’n bose reputasie in 
latere tye verkry het” (bl. 65).

Die rede vir Saturnalieë se verskyning is onthullend. In hei-
dense mitologie was Saturnus ’n “ou landbougodkoning wat  
vermoedelik sy eie kinders geëet het om koningsmoord (om as 
koning vermoor te word) te verhoed. Saturnus was parallel met 
’n Cartageniese Baäl, wie se kopergehoringde beeld ’n oond 
gehad het waarin kinders geoffer is” (William Sansom,  
A Book of Christmas, 1968, bl. 44).

Let op na die gebruike rondom Saturnus: “Alle besighede was gesluit 
behalwe diegene wat kos of feestelikhede verskaf het. Slawe is gelyk gemaak 
aan hulle meesters of selfs oor hulle gestel. Dobbel, drink en feesviering 
is aangemoedig. Mense ruil geskenke, genaamd strenae uit, wat vanaf die 
plantegroei godin Strenia kom, wat belangrik was om in die middel van die 
winter vereer te word … Mans het aangetrek soos vroue of in ’n dierehuid 
en in die strate gefuif. Kerse en lampe is gebruik om die geeste van die 
duisternis af te skrik wat hierdie tyd van die jaar as kragtig beskou was. 
Op sy mees dekadente en barbaarse manier mag Saturnus die verskoning 

Kersfees: Die Onvertelde Storie
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gewees het, onder Romeinse soldate in die Ooste, vir die menslike offerande 
aan die koning van die fuiwery” Gerard en Patricia Del Re, The Christmas 
Almanac, 1979, bl. 16).

Die wintersonstilstand vieringe

Albei hierdie ou vakansiedae is gehou rondom die wintersonstilstand—die 
dag van die jaar met die minste daglig. “Van die Romeine kom ook ’n ander 
Kersfeesgrondslag: die datum, 25 Desember. Die Juliaanse kalender is in 46 
nC geproklameer, en dit het ’n wet wat toe alreeds algemeen was, toegepas: 
die wintersonstilstand is as Desember 25 gedateer. Later hervormings van die 
kalender sal die astronomiese sonstilstand skuif tot 21 Desember maar die 
ouer datum se onweerstaanbare resonansie sou bly” (Tom Flynn, The Trouble 
With Christmas, 1993, bl. 42).

Op die hakke van Saturnalieë het die Romeine 25 Desember ook met ’n 
viering, wat Brumalia genoem was, herdenk. Bruma het vermoedelik uit die 
Latynse woord brevum of brevis gekom, wat “kort” aandui, die kortste dag 
van die jaar.

Waarom was hierdie tydperk beduidend? “Die tyd van die wintersonstil-
stand was altyd ’n belangrike seisoen in die mitologie van alle mense. Die 
son, die gewer van die lewe, is op sy laagste peil. Dit is die kortste dag van  
die jaar; die belofte van die lente word in koue en sneeu begrawe. Dit is die 
tyd wanneer die kragte van chaos saam staan teen die terugkeer van lig en 
lewe en hulle moet weer deur die gode verslaan word. By die lae punt van 
die sonstilstand, moet die mense die gode help deur middel van nagemaakte 
towerkrag en godsdienstige seremonies. Die son begin terugkeer in triomf. 
Die dae verleng en, alhoewel die winter oorbly, is die lente weereens denk-
baar. Vir alle mense is dit ’n tyd van groot feesviering” (Del Re, bl. 15).

Gedurende die dae van Jesus se apostels in die eerste eeu het die vroeë 
Christene geen kennis van Kersfees gehad soos ons dit ken nie. Maar, as deel 
van die Romeinse Ryk, het hulle kennis geneem van die Romeinse viering 
van Saturnus terwyl hulle self volgehou het om die “Feeste van die Here” te 
vier (opgeneem in Levitikus 23).

Die Encyclopaedia Britannica vertel ons dat “die eerste Christene …  
het die Joodse feeste, alhoewel in ’n nuwe gees, gehou as herinneringe  
van gebeure wat daardie feeste voorspel het” (11de uitgawe, Vol. 8, bl. 828, 
“Easter”).

Oor die volgende eeue heen is nuwe, nie-Bybelse waarhede soos Kersfees 
en Paasfees geleidelik in tradisionele Christendom ingevoer. Geskiedenis toon 
dat hierdie nuwe dae kragdadig bevorder is terwyl die Bybelse feeste van die 
apostoliese tye stelselmatig verwerp was. “Kersfees, die [beweerde] fees van 
die geboorte van Jesus Christus is gestig soos die opvatting van die verwag-
ting van Christus se naderende terugkeer, vervaag het” (Encyclopaedia  

Britannica, 15de uitgawe, Macropaedia, Vol. 4, bl. 499, “Christianity”).
Die boodskap van Jesus Christus en die apostels—“die evangelie van die 

koninkryk van God” (Markus 1:14-15)—was gou verlore. Kersfees het die 
Christendom se fokus weg geskuif van Christus se beloofde terugkeer tot Sy 
geboorte. Maar is dit wat die Bybel Christene beveel om te doen?

Hoe die datum vir Kersfees vasgestel is

Gerard en Patricia Del Re verduidelik die verdere evolusie van 25 Des-
ember as ’n amptelike Romeinse viering: “Saturnalieë en die kalendes [nuwe 

Kersfees: Die Onvertelde Storie

In lig van die eeue lange kritiek oor die 
kommersialisering van Kersfees is dit inte-

ressant om op te merk dat die vakansie se 
sekulêre, en nie die godsdienstige aspek, 
die rede is vir die populariteit van die vakan-
siedag. In Amerika “maak kleinhandelaars 
nou staat op Kersfees verkope vir tot 50 
persent van hulle jaarlikse wins. Die inko-
pieseisoen pomp ’n beraamde $37 miljard 

in die nasie se ekonomie—dit maak dat die 
inkomste van Kersfees in Amerika groter is 
as die bruto nasionale produk van Ierland” 
(Jeffery Sheler, “In Search of Christmas”, 
U.S. News and World Report, Dec, 23, 
1996, bl. 64).

Die aanlokking van wins was so sterk 
dat, sedert die 1870’s, handelaars Kersfees 
sterk bevorder. Oorsponklik het hulle selfs 
hulle winkels uitgerus met meer gods- 
dienstige versierings soos pyporrels, kore 
en standbeelde, as wat sommige kerke  
kon gebruik. Oortuig van die ekonomiese 
impak van Kersfees het president Franklin 
Rooseveld Danksegging van Nov. 30 tot 
Nov. 23 geskuif om nog ’n week van inko-
pies voor Kersfees te voeg (bl. 62).

“Wat baie geskiedkundiges fassinerend 
vind is dat dit die kommersialisering van 
Kersfees, wat nou so gereeld veroordeel 
word, verwantwoordelik is vir die popula-
riteit van Kersfees. Die kommersiële deel 
wat met Kersfees en ander vakansiedae 
verband hou, het nou ’n integrale deel van 
hulle oorlewing geword (Lee Eric Schmidt, 
Consumer Rites, 1995). ’Diverse, plaaslike 
tradisies is aangeneem en relatiewe nuwe 
tradisies het ons vakansiedae heeltemal  
verander’, sê Schmidt, ’en om nou Kersfees 
te verander in ’n suiwer godsdienstige vie-
ring mag sommige mense wat Kersfees wil 
terug hê, bly maak, maar sulke vieringe ’sal 
die kulturêle weerklank, wat diep gewortel 
is in die ekonomiese markte, ontbreek.’ 
As dit sou gebeur, voeg Restad by (Penne 
Restad, Christmas in America, 1995) sal ons 
dit as ’n gemeenskap waarskynlik nie meer 
vier nie” (bl. 64).

Hoe Kersfees Gegroei het
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maan, in hierdie geval van Januarie] 17-24 Desember en 1-3 Januarie, was 
die viering wat die meeste bekend was aan Christene maar die tradisie om 
25 Desember te vier as Christus se verjaarsdag het na die Romeine gekom 
van Persië. Mithra, die Persiese god van lig en heilige kontrakte, is gebore 
uit ’n rots op 25 Desember. Rome was bekend vir sy flirtasies met vreemde 
gode en kultusse, en in die derde eeu [274] het die onchristelike keiser  
Aurelian, die fees van Dies Invicti Solis, die Dag van die Onoorwinlike  
Son, op 25 Desember vasgestel.

“Mithra was ’n verpersoonliking van die son, dus is hierdie tydperk van 
sy wedergeboorte ’n belangrike dag in Mithraism wat Rome se jongste amp-
telike godsdiens geword het met die ondersteuning van Aurelian. Daar word 
geglo dat keiser Konstantyn tot met sy bekering tot Christenskap, Mithraism 
gehandhaaf het. Dit was waarskynlik deur sy toedoen dat van sy ou gods-
diens oorgedra is na sy nuwe geloof” (The Christmas Almanac, 1979, bl. 17).

Alhoewel dit moeilik is om te bepaal wanneer 25 Desember die eerste 
keer as Kersfees gevier is, is die geskiedkundiges oor die algemeen dit eens 
dat dit iewers gedurende die vierde eeu was. Hierdie datum is ongelooflik 
laat. Kersfees is nie in Rome, die hoofstad van die keiserryk gevier tot onge-
veer 300 jaar na Christus se dood nie. Kersfees se oorsprong kan nie terug-
gevoer word na die leerstellings of praktyke van die vroegste Christene nie. 
Die bekendstelling van Kersfees verteenwoordig ’n betekenisvolle afwyking 
van “die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is” (Judas 3).

Europese invloede op Kersfees gebruike

Alhoewel Kersfees amptelik in Rome tydens die vierde eeu vasgestel is, 
het daar later ’n ander heidense feesviering Kersfees gebruike, soos wat ons 
vandag beoefen, beïnvloed. Daardie fees was die Germaanse Joelfees (van 
die Noorse woord vir “wiel”, wat die siklus van die jaar aandui). Dit was  
ook bekend as die Twaalf Nagte, wat gevier was vanaf 25 Desember tot  
6 Januarie.

Hierdie fees was gebaseer op die vermeende mitologiese oorlogvoering 
tussen die kragte van die natuur—spesifiek winter (die ysreus genoem),  
wat die dood aangedui het, met die songod wat die lewe verteenwoordig.  
Die wintersonstilstand het die draaipunt aangedui: Tot en met dan was die 
ysreus by die toppunt van sy krag; daarna het die songod begin oorwin.

“Soos die Christendom versprei het na Noord Europa, het dit met ’n ander 
heidense fees wat in Desember ter ere van die son gehou is, in aanraking 
gekom. Hierdie keer was dit die Joelfees van die Nore, wat vir twaalf dae 
geduur het. Gedurende hierdie tyd is stompe gebrand om die herlewing van 
die son aan te help. Tempels en ander heilige plekke is versier met sulke loof 
soos steekpalm, eiloof en lourierblare, en dit was ’n geleentheid om fees te 
vier en om te drink.

“Ewe oud was die praktyk van die Druïdes, ’n stand van priesters onder 

die Kelte van antieke Frankryk, Brittanje en Ierland, wat hulle tempels met 
mistelgroen, die vrug van die eikeboom wat hulle beskou het as heilig, te 
versier. Onder die Duitse stamme was die eikeboom heilig vir Odin, hulle 
god van oorlog, en hulle het tot dit geoffer, tot St Boniface, in die agtste eeu, 
hulle oorreed het om dit te ruil vir die Kersboom, ’n jong denneboom, en  
dit te versier ter ere van die Christus kind … Dit was die Duitse immigrante 
wat die gewoonte na Amerika geneem het” (L. W. Cowie en John Selwyn 
Gummer, The Christian Calendar, 1974, bl. 22).

Kersfees: Die Onvertelde Storie

Hoe goed stem die gebruike en tradisies 
van Kersfees met die Bybelse beskry-

wing van Christus se geboorte ooreen? ’n 
Objektiewe kyk daarna toon dat baie tra-
disies wat veronderstel is om van die Bybel 
te kom nie ooreen stem met die Bybelse 
verslag nie.

Het drie wyse manne gereis om Jesus 

te sien? Die Bybel sê nie hoeveel daar 
was nie. Daar kon meer gewees het. Ons 
word net vertel dat hulle vir Jesus drie 

soorte geskenke gegee het: “goud en wie-
rook en mirre” (Matteus 2:1,11). Het almal 
geskenke uitgeruil omdat Christus gebore 
was? Geskenke was aan Jesus gegee omdat 
hy gebore is as: “Koning van die Jode” 
(verse 2,11). Dit was die verwagte gebruik 
as jy voor ’n koning verskyn, en dus het die 
wyse manne geskenke gebring wat geskik 
was vir ’n koning: goud en waardevolle 
speserye. Jesus was die alleen ontvanger 
van die geskenke; ander het nie geskenke 
uitgeruil nie.

Het die wyse manne, soos dikwels deur 
die geboorte tonele voorgestel word, vir 
Jesus in ’n krip in ’n stal gekry, “omdat 
daar vir hulle geen plek in die herberg 
was nie?” (Lukas 2:7). Nee. Toe die wyse 
manne, waarskynlik ’n hele ruk na Christus 
se geboorte arriveer, het Josef se familie in 
’n huis gebly (Matteus 2:11).

Het die skrywers van die vier Evangelies  
(Matteus, Markus, Lukas en Johannes) Jesus 
se geboorte beskou as een van die mees 
belangrikste gebeurtenisse vir Christene 
om te erken of te vier? Markus en Johannes 
noem nie eens Christus se geboorte nie. 
Alhoewel Matteus en Lukas dit noem, gee 
nie een van hulle ’n datum nie. Nie een van 
die Bybelse skrywers sê enigiets oor die 
herdenking van Christus se geboorte nie.

Het Jesus Christus ons vertel om Sy 
geboorte te vier? Nee. Hy het uitdruklike 
instruksies gegee oor hoe Sy volgelinge Sy 
dood moet herdenk (1 Korintiërs 11:23-26), 
maar niks oor Sy geboorte gesê nie.

Kersfees vs. die Bybel
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Geskiedenis toon oortuigend dat 25 De-
sember ’n gewilde datum vir Kersfees 

was, nie omdat Christus daardie dag gebore 
is nie, maar omdat dit al gewild was as die 
verjaardag van die son in heidense vieringe.

Maar is dit moontlik dat 25 Desember 
die dag van Christus se geboorte kan wees?

“Weens ’n gebrek aan enige skriftelike 
bewyse van Jesus se verjaarsdag, het vroeë 
Christelike onderwysers datums regoor die 
kalender voorgestel. Clement … het 18 
November voorgestel. Hippolytus … het 
gedink Christus moes op ’n Woensdag 
gebore gewees het … ’n Anonieme doku-
ment[,] wat vermoedelik in Noord-Afrika 
rondom nC 243, geskryf was, het Jesus se 
geboorte op 28 Maart geplaas” (Jeffery 
Sheler, “In Search of Christmas,” U.S. News 
and World Report, 23 Desember, 1996, 
bl. 58).

’n Deeglike analise van die Skriftuur 
dui egter duidelik aan dat 25 Desember 
’n onwaarskynlike datum vir Christus se 
geboorte is. Hier is twee primêre redes:

Eerstens weet ons dat herders in die 
veld was waar hulle na hulle skape gekyk 
het ten tye van Jesus se geboorte (Lukas 
2:7-8). Herders was nie in Desember in die 
veld nie. Volgens die boek: Celebrations: 
The Complete Book of American Holidays, 
stel Lukas in sy weergawe voor “dat Jesus 
waarskynlik gebore is in die somer of vroeë 
herfs. Aangesien Desember koud en nat is 
in Judea is dit waarskynlik dat die herders 
eerder beskutting vir hulle skape in die nag 
wou hê” (Robert Myers, 1972, bl. 309).

So ook sê The Interpreter’s One-Volume 
Commentary (1980) dat “dit twyfelagtig is 
dat die geboorte op 25 Desember plaasge-
vind het, aangesien die weer dit nie sou toe 
laat” dat herders na hulle skape in die velde 
kon kyk in die aand nie.

Tweedens, het Jesus se ouers na  
Betlehem gekom om in ’n Romeinse sensus 
te registreer (Lukas 2:1-4). Sulke sensusse 
was nie in die winter, wanneer temperature 

dikwels onder vriespunt geval het en die 
paaie in ’n swak toestand was, geneem 
nie. Om ’n sensus onder sulke toestande te 
neem sou selfverydelend gewees het.

Gegewe die probleme en die begeerte 
om heidene in die Christendom te bring, sê 
William Walsh, “Die belangrike feit wat ek 
duidelik verstaan is dat die vasstel van die 
datum van 25 Desember ’n kompromis met 
die heidendom was” (The Story of Santa 
Klaus, 1970, bl. 62).

As Jesus Christus nie op 25 Desember 
gebore is nie, dui die Bybel enigsins aan 
wanneer Hy gebore was? Die Bybelse bes-
krywing dui daarop dat herfs die mees 
waarskynlike tyd van Jesus se geboorte 
was, gebaseer op die bevrugting en 
geboorte van Johannes die Doper.

Aangesien Elisabet (Johannes se ma) 
in haar sesde maand van swangerskap 
was toe Maria swanger geraak het (Lukas 
1:24-36) kan ons min of meer bepaal, as 
ons weet wanneer Johannes gebore is, 
wanneer Jesus gebore was. Johannes se 
vader, Sagaría, was ’n priester wat in die 
tempel in Jerusalem tydens die lot van Abía 
diens gedoen het (Lukas 1:5). Geskiedkun-
dige berekening dui aan dat hierdie lot van 
diens ooreengekom het met 13-19 Junie in 
daardie jaar (E.W. Bullinger, The Companion 
Bible, 1974, Bylae 179, bl. 200).

Dit was gedurende hierdie tyd van tem-
peldiens dat Sagaría geleer het dat hy en  
sy vrou, Elisabet, ’n kind sal hê (Lukas 
1:8-13). Nadat hy sy diens voltooi het en 
huis toe gegaan het, het Elisabet swanger 
geword (verse 23-24). As ons aanvaar dat 
Johannes se bevrugting na aan die einde 
van Junie was dan bring nege maande 
daarna ons tot die einde van Maart as 
die mees waarskynlike tyd vir Johannes 
se geboorte. Voeg hierby nog ses maande  
(die verskil tussen die ouderdomme van 
Johannes en Jesus) dan bring dit ons tot  
die einde van September as die mees 
waarskynlike tyd van Jesus se geboorte.

Bybelse Bewyse Toon Jesus was Nie  
op 25 Desember Gebore Nie

In plaas daarvan om die songod te aanbid, is daar aan bekeerlinge gesê 
dat hulle die Seun van God moet aanbid. Die fokus van die vakansie het  
subtiel verander, maar die tradisionele heidense gebruike en praktyke het 
fundamenteel onveranderd gebly. Ou godsdienstige gebruike wat steekpalm, 
eiloof, mistel en immergroen bome insluit, was “Christelike” betekenisse 
gegee. Ons moet in gedagte hou dat Jesus Christus ons waarsku om te waak 
teen dinge wat vermom word as iets 
wat hulle nie is nie (Matteus 7:15; 
vergelyk Jesaja 5:20; 2 Korintiërs 
11:13-15).

Die oorsprong van moderne 
gebruike

Baie van die ander tradisies van 
Kersfees is bloot van antieke vie-
ringe oorgedra. “Santa Claus” is ’n 
Amerikaanse verbastering van die 
Nederlandse vorm “San Nicolaas, ’n 
figuur wat deur die vroeë Hollandse 
koloniste na Amerika gebring is 
(Encyclopaedia Britannica, 11de uit-
gawe, Vol. 19, bl. 649, “Nicholas, St.”). 
Hierdie naam kom op sy beurt voort 
uit St. Nicholas, biskop van die stad 
Myra in die suide van Klein-Asië, ’n 
Katolieke heilige wat vereer is deur die Grieke en die Latyne op 6 Desember.

Ons kan tereg vra hoe ’n biskop van die sonnige Mediterreense kus van 
Turkye met ’n man, wat in rooi aangetrek is en by die noordpool lewe, en 
wat in ’n slee ry wat deur vlieënde rendiere getrek word, geassosieer word?

Wetende wat ons alreeds geleer het, dat baie van die Kersfees tradisies 
van antieke voor-Christelike oorsprong is, moet ons nie verbaas wees om te 
leer dat Vader Kersfees niks anders is as ’n figuur wat van antieke oortui-
gings kom en wat verbind word met die wintersonstilstand feeste nie.

Die versierings wat met Vader Kersfees geassosieer word—sy pelsopge- 
tooide klere, slee en rendier—openbaar sy oorsprong uit die koue klimaat 
van die verre Noorde. Sommige bronne voer sy oorsprong terug na die an- 
tieke Noord Europese gode Woden en Thor, waarvan die dae van die week 
Woensdag (Woden se dag) en Donderdag (Thor se dag) hul benamings kry 
(Earl en Alice Count, 4,000 Years of Christmas, 1997, bl. 56-64). Ander voer 
sy oorsprong selfs verder terug na die tyd van die Romeinse god Saturnus 
(vereer by die winterSaturnalieë-fees) en die Griekse god Silenus (Walsh,  
bl. 70-71).

Kersfees: Die Onvertelde Storie
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Wat van ander algemene gebruike en simbole wat met Kersfees geasso-
sieer word? Waar het hulle ontstaan? “Op die Romeinse Nuwe Jaar (1 Janu-
arie) is huise versier met groenloof en ligte, en geskenke is aan kinders en 
armes gegee. Hierby is die Duitse en Keltiese Joel gebruike bygevoeg …  
Kos en goeie geselsskap, die brandende stompe en Joelkoeke, groenloof  
en dennebome, geskenke en groete het alles verskillende aspekte van hierdie 
feestyd herdenk. Vure en ligte, simbole van warmte en blywende lewe, is  
nog altyd geassosieer met die winter fees, beide heidens en Christelike” 
(Encyclopaedia Britannica, 15de uitgawe, Micropaedia, Vol. 2, bl. 903, 

“Christmas”).
“In die middel van die 

winter was die idee van 
wedergeboorte en vrug-
baarheid uiters belangrik. 
In die winter met die sneeu, 
was immergroen plante ’n 
simbool van die lewe wat 
sou terugkeer in die lente, 
so immergroen plante is 
vir versiering gebruik … 
Lig was belangrik om die 

groeiende duisternis van die sonstilstand te verdryf, en dus is ’n Kersfees 
vuur aangesteek met die oorblyfsels van die vorige jaar se stompe … 

Soos baie gewoontes hul godsdienstige redes verloor het, het hulle in die 
terrein van bygeloof oorgegaan, goeie gelukstradisies geword en uiteindelik 
net gebruike sonder rasionaal geword. Die mistel is dus nie meer aanbid nie 
maar het uiteindelik eerder ’n verskoning geword vir nie-godsdienstige akti-
witeite” (Del Re, bl. 18).

“Kersgeskenke herinner ons aan die geskenke wat uitgeruil was in Rome 
gedurende die Saturnalieë. Dit kan ook genoem word dat geskenke gewoon-
lik in die vorm van kerse en poppe was—laasgenoemde het weer gedui op 
’n oorlewing van menslike offers wat eens aan Saturnus geoffer was. Dit is 
’n vreemde gedagte om te dink dat ons, met ons Kersfees geskenke, ’n ander 
vorm van een van die mees wrede gebruike van ons barbaarse voorvaders 
bewaar!” (Walsh, bl. 67).

Wanneer ons sien dat hierdie gebruike vandag voortgesit word in Kers-
fees vieringe, kan ons geen twyfel hê oor hierdie vakansiedag se oorsprong 
nie. Kersfees is ’n diverse versameling van heidense gebruike van aanbid-
ding wat as Christelik verbloem word.

’n Heidense bevolking tegemoet gekom

Hoe, kan ons vra, het heidense gebruike ’n wyd aanvaarde deel van 
Christendom geword? Eers moet ons verstaan dat hierdie vieringe en ge- Ph
ot

od
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bruike ’n baie sterk houvas op die mense van daardie vroeë eeue gehad het. 
Tertullian, ’n Katolieke skrywer van die laat tweede en vroeë derde eeu, het 
die feit beklaag dat die heidene van sy dag baie meer getrou was aan hulle 
oortuigings as die kompromittante Christene, wat baie gelukkig met die 
Romeinse midwinter feesvieringe was, wat nou Kersfees is.

“Deur ons [Christene], … word die Saturnalieë, die feeste van Januarie,  
die Brumalia, en Matronalia nou beoefen; geskenke word heen en weer ge-
dra, Nuwejaar se geskenke word met geraas gemaak, en banketetes word 
met lawaai gevier; o, hoeveel meer is die heidene getrou aan hulle godsdiens 
en is baie versigtig om geen plegtigheid van die Christene aan te neem nie” 
(Tertullian in De Idolatria, aangehaal deur Alexander Hislop, The Two  
Babylons, 1959, bl. 93).

Dit was nie lank nie voordat sulke nie-Christelike rituele en gebruike in 
kerke as godsdienstige vakansiedae opgeneem is, wat konsuis Christus se 
geboorte vier. William Walsh beskryf hierdie proses en die rasionalisering 
agter dit: “Dit was geen blote ongeluk nie. Dit was ’n noodsaaklike maatreël 
op ’n tyd toe die nuwe godsdiens [Christenskap] op diep bygelowige mense 
afgedwing was. Om vars bekeerlinge met die nuwe geloof te versoen en om 
die verbreking van ou bande so pynloos moontlik te maak, is hierdie oor-
blyfsels van die heidendom behou onder gewysigde vorms … 

“So vind ons dat toe Pous Gregory [540-604] Sint Augustinus as ’n sen-
deling gestuur het om Anglo-Saksiese Engeland te bekeer, het hy dit uitdruk-
lik gestel dat die heilige so ver moontlik die nuwe en vreemde Christelike 
gebruike vir die heidene wat van hulle geboorte hul eie rituele beoefen het, 
moet akkommodeer.

“Hy het byvoorbeeld Sint Augustinus aangeraai om sy bekeerlinge toe te 
laat om op sekere feeste ’n groot aantal beeste dood te maak tot eer van God 
die Vader, soos dit vroeër gedoen is ter ere aan hulle gode … Op Kersfees, 
direk na sy aankoms in Engeland, het Sint Augustine duisende bekeerlinge 
gedoop en hulle toegelaat om hulle gewone Desember vieringe onder die 
nuwe naam en nuwe gebruike te vier” (bl. 61).

Gregory het sodanige invoer van heidense godsdienstige praktyke toege-
laat op die gronde dat wanneer dit met “halsstarrigge sienswyses te doen het, 
dit onmoontlik is om alles dadelik af te sny” (Sansom, bl. 30).

Dit is tragies dat die Christene nooit daarin kon slaag om alles heidens uit 
te roei nie. Volgens Owen Chadwick, voormalige professor van geskiedenis 
aan die Universiteit van Cambridge, het die Romeine “die wintersonstand 
behou met ’n fees van dronkenskap en oproer. Die Christene het gedink dat 
hulle ’n beter betekenis aan die fees kan gee. Hulle het probeer om hulle 
gemeente te oorreed om nie te veel te drink of te eet nie, en om die fees 
meer sober te hou—maar sonder enige sukses” (A History of Christianity, 
1995, bl. 24).

Kersfees: Die Onvertelde Storie
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Vroeë twis oor Kersfees

In die begin was Christene gekant teen Kersfees. Sommige van die vroeg-
ste omstredenheid het uitgebreek oor of Jesus se verjaarsdag enigsins gevier 
moet word. 

“So vroeg as nC 245 het die kerkvader Origenes dit verkondig dat dit 
heidens is om Christus se verjaarsdag te vier as of Hy net ’n tydelike heer-
ser was en dat Sy geestelike aard die grootste aandag moet kry. Hierdie 
standpunt is deur die eeue heen herhaal, maar dit het sterk, wydverspreide 
bepleiting slegs met die opkoms van Protestantisme gekry. Vir hierdie ern-
stige, gematigde geestelikes, het die viering van Kersfees teen alles gegaan 
wat hulle geglo het. Dronkenskap op Kersfees! Dit was bekend dat die dag 
nie eens Christus se verjaarsdag was nie. Dit was net ’n verskoning om die 
gebruike van heidense Saturnalia voort te sit” (Del Re, bl. 20).

The Encyclopaedia Britannica voeg by: “Die [kerk] Vaders van die 2de 
en 3de eeue, soos Clemens van Alexandrië, Origenes en Epiphanius, het 
beweer dat Kersfees ’n nabootsing van ’n heidense viering was” (15de uit-
gawe, Macropaedia, Vol. 4, bl. 499, “Christianity”).

Die besluit om Christus se geboorte op 25 Desember te vier, was nie juis 
universeël aanvaar nie. “Christene van Armenië en Sirië het die Christene 
van Rome van sonaanbidding vir die viering van Kersfees op 25 Desember 
beskuldig. Pous Leo die Grote het in die vyfde eeu probeer om sekere prak-
tyke by Kersfees, wat hy as niks anders as sonaanbidding beskou het nie, te 
verwyder” (Robert Myers, Celebrations: The Complete Book of American 
Holidays, 1972, bl. 310).

Inderdaad, van alle tye van die jaar wat voorgestel was as die geboorte 
van Christus, kon 25 Desember nie die datum wees nie (sien “Bybelse 
Bewyse Toon Jesus was Nie op 25 Desember Gebore Nie” op bl. 12).

Weereens was die idee, om Christus se verjaarsdag op enige datum te 
vier, aanvanklik problematies—om niks te sê van om dit op ’n datum te vier 
wat van die heidendom af kom nie.

“Vir die vroeë Christene het die idee om die verjaarsdag van ’n gods- 
dienstige figuur te vier, op sy beste vreemd gelyk en op die ergste godslas-
terlik. Om in hierdie wêreld gebore te word, was niks om te vier nie. Wat 
saak maak was om hierdie wêreld te verlaat en die volgende te betree in ’n 
toestand wat God behaag.

“Wanneer vroeë Christene ’n feesdag met ’n spesifieke persoon geasso-
sieer het, soos ’n biskop of martelaar, was dit gewoonlik die datum van die 
persoon se dood … As u in die Nuwe Testamentiese wêreld wou soek vir 
mense wat betekenis aan verjaarsdae wou heg, sou u soektog vinnig vermin-
der word tot net heidene. Die Romeine het die verjaarsdae van die keisers 
gevier, en die meeste onchristelike Mediterreense godsdienste het belang 
geheg aan die geboortefeeste van ’n godewêreld van bonatuurlike figure.

“As Jesus Christus in Betlehem gebore is, en Sy doel om te kom was 
enigiets soos wat veronderstel is, dan doen die Christene elke jaar met die 
viering van Sy verjaarsdag oneer, nie eer nie, tot Sy herinnering. Met die  
viering van ’n verjaarsdag ondersteun ons presies die soort tradisie wat Sy 
koms bestem was om van ontslae te raak” (Flynn, bl. 42).

Kersfees: ’n verbode viering

In Engeland “het die Protestante hul eie stiller maniere gevind om te vier, 
met kalmte en meditasie”, terwyl “die streng Puritane geweier het om dit 
enigsins te vier … Die Pelgrims in Massachusetts het op Kersfees gewerk 
soos op enige ander dag. Op 3 Junie 1647 het die Parlement strawwe inge-
stel vir die waarneming van Kersfees en sekere ander vakansiedae. Hierdie 
beleid was herbevestig in 1652” (Del Re, bl. 20).

Selfs koloniale Amerika het Kersfees beskou meer as ’n lewendige fuiwery 
as ’n godsdienstige geleentheid: “So besoedel trouens was sy reputasie in 
koloniale Amerika dat Kersfees vieringe verban is in Puritaanse Nieu-Enge-
land, waar die bekende minister Cotton Mather Kerstyd vieringe beskryf 
het as ‘’n afbreuk aan die genade van God’” (Jeffery Sheler, “In Search of 
Christmas”, U.S. News and World Report, 23 Desember 1996, bl. 56).

Die rede waarom Kersfees oorleef en gegroei het tot so ’n gewilde 
vakansiedag—dit word deur 96 persent van Amerikaners en amper al nasies 
gehou, selfs ateïste, (Sheler, bl. 56)—is as gevolg van ekonomiese faktore 
(lees “Hoe Kersfees Gegroei het” op bl. 9).

Kersfees geëvalueer

Ons kan nie van die feit ontsnap dat Kersfees in antieke gewoontes en 
godsdienstige gebruike gewortel is nie, wat niks te doen het met Christen-
skap en die Bybel nie. Tom Flynn som die probleem op: “’n Groot aantal 
tradiese wat ons nou assossieer met Kersfees het hulle oorsprong in voor-
Christelike heidense godsdienstige tradisies. Van hierdie het sosiale, seksuele 
of kosmologiese konnotasies wat opgevoede, kultureel sensitiewe mense mag 
lei om hierdie tradisies te verwerp sodra hulle die oorsprong meer duidelik 
verstaan” (bl. 19).

Oorpsonklik was dit beskou as ’n manier om bekeerlinge se oorgang 
van heidense aanbidding tot Christenskap makliker te maak, maar in meer 
onlangse jare is die vakansiedag se vieringe gedryf deur ekonomiese kragte. 
The Encyclopaedia Britannica merk op dat die tradisioneel Christelik 
vakansiedae “’n proses van opvallende onheilige—en veral Kersfees—kom-
mersialisering ondergaan het. Die Christologiese fondament van Kersfees 
was vervang met die mite van Vader Kersfees” (15de uitgawe, Macropaedia, 
Vol. 4, bl. 499 “Christianity”).

Selfs met sy tekortkominge bly Kersfees ’n verskansde tradisie. Alhoewel 

Kersfees: Die Onvertelde Storie
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Paasfees:  
Verberging van die 
Bybelse Waarheid

In teenstelling met die algemene publiek, wat Kersfees beskou as die 
belangrikste Christelike vakansie, beskou baie teoloë Paasfees by uit-
stek as die belangrikste viering omdat dit Jesus se opstanding herdenk. 
Soos met Kersfees, vind ons dat die gewilde gebruike wat verband hou 

met die Paasfeesvieringe—konyne, Paasfees eierjag en sonsopdienste—niks 
te doen met die Bybelse rekord van Christus se lewe nie en in hierdie geval, 
met Sy opstanding uit die dood nie.

Waar dan het hierdie praktyke ontstaan?
Die Encyclopaedia Britannica 

vertel ons: “Soos met Kers-
fees, so ook tydens Paas-
fees. Gewilde gebruike 
weerspieël baie antieke 
heidense herlewings—in 
hierdie geval word dit ver-
bind met die lente vrugbaarheid 
gebruike, soos die simbole van die 
Paaseier en die Paashase of konyne” 
(15de uitgawe, Macropaedia, Vol. 4,  
bl. 605, “Church Year”).

Die woord Paasfees verskyn een 
keer in Handelinge 12:4 in die 1933-1953 
vertaling van die Bybel, waar dit verkeerd vertaal is. Betroubare geleerdes en 
verwysingswerke wys daarop dat die woord Paasfees in hierdie vers kom uit 
die Griekse woord pascha, wat Pasga beteken. Moderne vertalings vertaal 
hierdie woord korrek as “Pasga” soos hulle dit gedoen het in ander verse 
(sien Matteus 26:2, 17-19; Markus 14:12; 1 Korintiërs 5:7).

Let op wat Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New  
Testament Words te sê het oor die term Paasfees: “Pascha … verkeer- 
delik vertaal as ’Paasfees’ in Handelinge 12:4, dui die Pasga aan … Die  
term ’Paasfees’ is nie van Christelike oorsprong nie. Dit is nog ’n vorm  
van Astarte, een van die titels van die Chaldeeuse godin, die koningin  
van die hemel. Die fees van Pasch [Pasga] wat deur Christene in die post- 

sommige die intrinsieke heidendom van die vakansiedag kan sien, glo hulle 
dat mense vry is om hulle eie dae van aanbidding in te stel. Ander klou aan 
die naiëwe en nie-Bybelse geloof dat die mees populêre feesvieringe van die 
heidene deur die Christene oorgeneem is en dit dus aanvaarbaar is vir God.

Menslike redenasie ter syde gestel, moet ons God se mening oorweeg 
omtrent sulke vieringe. Ons moet na God se Woord kyk om te sien hoe Hy 
vermenging van heidense gebruike om Hom te aanbid, beskou. Maar kom 
ons kyk eers na die ander groot vakansiedag van die Christelike wêreld, 
Paasfees.

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid
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apostoliese tye gehou was, was ’n voortsetting van die Joodse fees … Die 
heidense fees van ’Paasfees’ is duidelik baie onderskeidend van die Pasga 
en is dit in die afvallige Westerse godsdiens ingevoer as deel van die poging 
om heidense feesvieringe aan te pas by die Christendom” (1985, bl. 192, 
“Easter”).

Paasfees se antieke geskiedenis

Die oorsprong van Paasfees dateer van lank voor Jesus Christus se  
lewe, dood en opstanding. Verskeie Paas gebruike kan teruggevoer word  
na antieke lente feeste rondom Astarte, die godin van die lente en vrugbaar-
heid. Die Bybel verwys na haar as “Astárte, die verfoeisel van die Sidoniërs” 
(2 Konings 23:13) en, soos Vine’s dit noem, “die Koningin van die Hemel” 
wie se aanbidding God veroordeel het (Jeremia 7:18; 44:24-28).

Francis Weiser, professor in die filosofie aan Boston College, verskaf 
hierdie feite: “Die oorsprong van die Paaseier is gebaseer op die vrugbaar-
heidsleer van die Indo-Europese rasse … Die Paashaas het sy oorsprong in 

’n vrugbaarheidsleer wat voor die Christendom kom. Hase en konyne was 
die mees vrugbaarste diere wat ons voorvaders geken het en het gedien as 
simbole van die nuwe, oorvloedige lewe in die lente seisoen” (Handbook of 
Christian Feasts and Customs, 1958, bl. 233, 236). (Vir meer informasie oor 
hierdie simbole, kyk na “Vrugbaarheidsimbole: Benede die Waardigheid van 
God” op bl. 26.)

Vrugbaarheidsrituele en gebruike is vroeg in die geskiedenis in gods- 
dienstige praktyke opgeneem. Nadat Adam en Eva God in die tuin van Eden 
verwerp het (Genesis 3), het die mensdom na ander verklarings vir die lewe 
gesoek. Kragte van die natuur en seisoene wat nie beheer kon word nie word 
beskou as gode en godinne, en bonatuurlike kragte word aanbid en gevrees. 
Die mens het gou sy eie gode, teenstrydig met God se opdrag teen afgodery, 
voortgebring (Eksodus 20:3-6; Deuteronomium 5:7-10).

“Die heidense nasies het standbeelde of beelde gemaak om die magte wat 
hulle aanbid het te verteenwoordig. Die meeste van hierdie afgode was in 
die vorm van diere of menslike wesens maar soms het die afgode hemelse 
magte, soos die son, maan en sterre, kragte van die natuur, soos die see en 
die reën, of lewenskragte, soos die dood en die waarheid verteenwoordig … 

“Mettertyd het ’n uitgebreide stelsel van geloof in sulke natuurlike kragte 
in mitologie ontstaan. Elke beskawing en kultuur het sy eie mitologiese 
struktuur gehad maar die strukture was dikwels baie soortgelyk. Die name 
van die gode was miskien anders, maar hul funksies en optrede was dikwels 
dieselfde. Die mees prominente mite wat die kulturele reëls oorkruis het, 
was dié van die vrugbaarheid siklus. Baie heidense kulture het geglo dat die 
god van vrugbaarheid elke jaar gedurende die winter dood gegaan het, maar 
is weer elke jaar in die lente hergebore. Die besonderhede het tussen kulture 
verskil, maar die hoof idee was dieselfde” (Nelson’s New Illustrated Bible 
Dictionary, 1995, “Gods, Pagan,” bl. 508).

In die heidense mitologie het die son die lewe verteenwoordig. Die son 
het kwansuis om en by die kortste dag van die jaar, die sonkeerpunt, gesterf. 
(Soos vroeër bespreek, is die datum vir Kersfeesvieringe se oorsprong in 
hierdie mite.) Aanvullend aan die wedergeboorte van die son was lente  
vrugbaarheidsgebruike, wie se oorlewende simbole die Paasfeesvieringe 
deurvleg het.

Benewens hase en eiers het ’n ander gewilde Paasfees gebruik ook ’n 
voor-Christelike oorsprong: “Ook gewild onder Europeërs en Amerikaners 
op Paasfees is ham, want die vark is beskou as ’n simbool van geluk in 
voor-Christelike Europese kultuur” (The Encyclopedia of Religion, 1987,  
bl. 558, “Easter”).

Seksrituele in antieke kulture

Antieke vrugbaarheidsrituele het rondom openlike seksuele onsedelikheid 
en perversie gegaan. Sulke rituele word in die hele Bybel onder ’n verskei-
denheid van name en beskrywings genoem.

Die Babiloniese en Assiriese vrugbaarheidsgodin was Istar, waaruit die 
name Astarte en Ashtoreth en heel waarskynlik die Anglo-Saksiese Eostre 
of Germaanse Ostara, die godin van die lente, ontleen is, wat die oorsprong 
van die woord Paasfees is (dit gee ons ook die woord oos, die rigting van die 
sonsopkoms).

Istar het Moeder Aarde gesimboliseer in die natuurlike siklusse van  
vrugbaarheid op die aarde. Baie mites het ontstaan rondom hierdie vroulike 
godheid. Sy was die godin van liefde en die praktyk van rituele prostitusie 
het wydverspreid geword in die vrugbaarheidskultus wat aan haar naam  
toegewy is.

“Tempels vir Istar het baie priesteresse, of heilige prostitute gehad, wat 
simbolies die vrugbaarheidsrituele van die natuursiklus nageboots het. Istar 
is geïdentifiseer met die Fenisiese Astarte, die Semitiese Ashtoreth en die 
Sumeriese Inanna. Sterk ooreenkomste bestaan ook tussen Istar en die  
Egiptiese Isis, die Griekse Aphrodite, en die Romeinse Venus.

“Die jong god Tammus (Esegiël 8:14) is met Ishtar geassosieër en is be- 
skou as beide goddelik en sterflik. In Babiloniese mitologie het Tammus 

Die gewilde gebruike wat verband hou met die Paasfees- 
vieringe—konyne, Paasfees eierjag en sonsopdienste— 
niks te doen met die Bybelse rekord van Christus se lewe 
nie en in hierdie geval, met Sy opstanding uit die dood 
nie. Waar dan het hierdie praktyke ontstaan?

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid
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Druk word uitgeoefen teen die Bybelse Pasga

Waarom het die Paasfees die Pasga vervang?
Alhoewel die Paasfees duidelik van heidense oorsprong was, het Christe-

like leiers van die eerste twee eeue na Christus se kruisiging dieselfde filo- 
sofie, wat hulle later ook op Kersfees gebruik het, toegepas, om die nuwe 
vakansiedag te vestig. Hulle het geglo mense is vry om hulle eie tye en ge- 
woontes van aanbidding te kies en hulle het geleidelik die Bybelse gebod om 
Pasga te hou vervang met die menslike bedinkte viering van die Paasfees.

Dit was makliker om heidense aanbidders in die Christendom te betrek 
en om hul toewyding te behou, deur die tydvereerde lente opstanding fees 
van die heidense misteriële godsdienste, met die opstanding van Christus te 
vereenselwig.

Anti-Joodse vooroordeel blyk ook om ’n belangrike faktor te wees in die 
kerkleiers se besluit om sulke veranderinge te maak. Volgens R.K. Bishop: 
“Die vroeë ontwikkeling van die viering van die Paasfees en die gepaard-
gaande kalender verskille was grootliks die gevolg van die Christendom se 
poging om hulle vry te stel van Judaïsme. Sondag het die Joodse Sabbat al 
vroeg in die tweede eeu vervang en ten spyte van pogings in Klein-Asië om 
die Joodse Pasga datum van 14 Nisan vir die Paasfees [of liewers, die ware 
Pasga] (vandaar die naam Quartodecimans [wat ‘Veertieners’ beteken]), te 
hou, het die Raad van Nicaea die jaarlikse Sondag, wat die vol maan na die 
lente-ewenag volg, aangeneem vir die Paasfees (21 Maart)” (Walter Elwell, 
redakteur, Evangelical Dictionary of Theology, 1984, “Easter”).

Voor nC 70 was die Christendom deur die “Romeinse regering en die 
mense beskou as ’n tak van die Joodse godsdiens” (Jesse Lyman Hurlbut, 
The Story of the Christian Church, 1954, bl. 34). Christene en Jode het die 
Bybelse feesdae gedeel, hoewel Christene hulle gehou het met addisionele 
betekenisse wat deur Jesus en die apostels ingestel is.

Twee Joodse opstande teen die Romeinse Ryk, in 64-70 en 132-135, het 
gelei tot wydverspreide vervolging van die Jode en die onderdrukking van 
die Joodse godsdienstige praktyke. Jode is selfs van Jerusalem verdryf en 
met die dood gedreig indien hulle sou terug kom. Soos meer druk uitgeoefen 
is het sommige Christene hulle geloof en praktyke, wat as Joods beskou kon 
word, laat vaar. Mettertyd het baie hulle weeklikse Sabbatdag van rus en 
aanbidding verlaat ten gunste van aanbidding op ’n Sondag, die heidense dag 
van die son, en ook is die Pasga verlaat ten gunste van die Paasfees om hul-
self van die Jode te onderskei.

The New Catholic Encyclopedia verduidelik: “Oorspronklik is beide  
vieringe [Pasga en Paasfees] toegelaat, maar geleidelik het dit teenstrydig 
gevoel dat Christene die Paasfees vier op ’n Joodse fees en eenheid in die 
viering van die belangrike Christelike fees is gevra” (1967, Vol. 5, bl. 8, 
“Easter Controversy”).

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid

jaarliks gesterf en is jaar na jaar hergebore, wat die jaarlikse siklus van die 
seisoene en gewasse verteenwoordig het. Hierdie heidense geloof is later 
geïdentifiseer met die heidense gode van Baal en Anat in Kanaan” (Nelson’s 
New Illustrated Bible Dictionary, “Gods, Pagan,” bl. 509). Daar is geglo dat 
Istar die werdergeboorte of opstanding van Tammus in die lente veroorsaak 
het en dat dit saamgeval het met die herlewing van die natuur (Vir meer be- 
sonderhede, kyk na “Die Opstanding Konneksie” op bl. 24.)

Reg deur die Ou Testament het God sy toorn met sy volk uitgespreek  
toe hulle hierdie valse gode gedien het (Rigters 2:13-14; 10:6-7; 1 Konings 
11:5-11; Esegiël 8:14).

Paasfees was nie deel van vroeë kerk aanbidding nie

Die Nuwe Testament noem nie die viering van Paasfees nie. Vroeë Chris-
tene het niks met Paasfees te doen gehad nie. In plaas daarvan het hulle die 
Pasga gehou wat eeue vroeër deur God, met die tyd van die uittog uit Egipte, 
ingestel is (Exodus 12:13-14; Levitikus 23:5). Jesus Christus het hierdie fees 
self gehou (Matteus 26:17-18) en het dit ’n duideliker betekenis gegee onder 
die Nuwe Verbond met Sy instelling van die simbole van die brood (Sy 
geslane liggaam) en die wyn (Sy vergiete bloed) wat Sy lyding en die dood 
namens ons ontwil aandui (verse 26-29). Hy is die Lam van God, wat as  
die ware Paasoffer vir die sondes van die wêreld geoffer is (Johannes 1:29;  
1 Korintiërs 5:7).

Jesus het aan Sy volgelinge gesê om aan te hou om hierdie viering ter 
nagedagtenis van Hom en sy dood te hou (1 Korintiërs 11:23-26). Kort 
daarna was daar druk om die Pasga met die populêre Paasfees met sy 
gebruike te vervang. Hierdie aksie was die basis vir baie twis oor die vol-
gende drie eeue.

Let op hoe die Encyclopaedia Britannica hierdie tydperk beskryf: “Die 
vroegste Christene het die Pasga van die Here op dieselfde tyd as die Jode, 
gedurende die nag van die eerste vol maan van die eerste maand van lente, 
gevier (Nisan 14-15). Teen die middel van die 2de eeu het die meeste kerke 
hierdie viering verskuif na die Sondag na die Joodse fees. Sekere kerke van 
Klein-Asië het vasgeklou aan die ouer gebruik waarvoor hulle as ’Joods’ 
veroordeel is (Eusebius, Ecclesiastical History, Boek 5, hoofstukke 23-25). 
Die eerste ekumeniese Raad van Nicaea het in 325 bepaal dat alle kerke die 
fees saam op ’n Sondag moet hou” (15de uitgawe, Macropaedia, Vol. 4, bl. 
604-605, “Church Year”).

“Na lang en vurige kontroversies oor die datum (wat beheer word deur die  
maanskalender), is die Paasfees deur die Raad van Nicaea in 325 vasgestel as 
die eerste Sondag na die volmaan wat die lentenagewening volg. Die Paas-
fees het die middelpunt geword van ’n vaste liturgiese struktuur van tye en 
feeste in die kerkjaar” (ibid., bl. 499, “Christianity”).
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Hoe het dit gekom dat die aanbidding 
van ’n antieke god en godin geassosi-

eer word met die dood en opstanding van 
Jesus Christus? Alhoewel die besonderhede 
verlore geraak het in tyd, sal ’n kyk na die 
antieke mitologie wat rondom hulle aan-
bidding plaasgevind het, ons help om te 
verstaan hoe die heidense praktyke oorleef 
het in populêre Paasfees gebruike.

Twee van die vroegste afgode wat aange-
teken is, was die Babeloniese vrugbaarheids 
god Tammus en die godin Istar. Tammus, is 
daar geglo, “het elke jaar dood gegaan en 
van die vrolike aarde tot die donker onder-
grondse wêreld gegaan” (Sir James Frazer, 
The Golden Bough, 1993, bl. 326).

Die jaarlikse siklus van seisoene het met 
Tammus se vermoedelike jaarlikse dood 
en opstanding verbind geraak. “Onder die 
name van Osiris, Tammus, Adonis en Attis, 
het die mense van Egipte en Wes-Asië die 
jaarlikse afsterwe en hernuwing van die 
lewe herdenk … wat hulle verpersoonlik het 
as ’n god wat jaarliks dood gaan en weer 
opstaan uit die dood. Die ritus verskil in 
naam en besonderhede van plek tot plek: in 
wese was hulle dieselfde” (bl. 325).

Baie van hierdie ritus het gegaan oor 
die induksie van Tammus om van die dood 
terug te kom. Een van hierdie seremonies is 
in Esegiël 8:14 opgeneem, waar Esegiël, in 
’n visioën, ’n afskuwelike gesig gesien het: 
vroue “wat Tammus beween” by die tempel 
van God.

The Expositor’s Bible Commentary sê 
aangaande hierdie vers: “Tammus, wat later 
by naam met Adonis en Aphrodite verbind 
sou word, was ’n god van vrugbaarheid en 
reën … In die mitologiese seisoene siklus, 
het hy vroeg in die herfs, wanneer die plan-
tegroei verwelk, dood gegaan. Sy herlewing, 
met die getreur van Istar, was opgemerk met 
die bloeisels van lente en die vrugbaarheid 
van die land. Sulke hernuwing was aange-
moedig en gevier deur bandelose vrugbaar-
heids feeste … Die vroue sou getreur het 
oor Tammus se dood. Hulle het dalk ook die 

ritueel van Istar gevolg, waar hulle getreur 
het vir die herlewing van Tammus” (Ralph 
Alexander, Vol. 6, 1986, bl. 783-784).

Soos die aanbidding van Tammus en 
Istar versprei het na die Middelandse area, 
insluitend die area van Bybelse Israel, is die 
twee ook onder ander name aanbid: Baal 
en Astarte (Ashtoreth), Attis en Cybele, 
en Adonis en Aphrodite. God het drif-
tig die sensuele, perverse aanbidding van 
Baal en Astarte, die “hemelkoningin”, 
veroordeel (Rigters 2:11-15; 3:7-8; 10:6-7;  
1 Konings 11:4-6, 31, 33; 16:30-33; 22:51-
53; 2 Konings 23:13; Jeremia 7:18).

Voor-Christelike gebruike met 
Christus verbind

In antieke aanbidding vind ons die mito-
logie wat uiteindelik hierdie ou gewoontes 
met Christus se dood en opstanding verbind. 
Alan Watts sê: “Dit sou vervelend wees om 
al die besonderhede wat na ons toe gekom 
het oor die verskillende rites van Tammus, 
Adonis, … en baie ander, te verduidelik …  
Maar die universêle tema—die drama van 
die dood en opstanding—maak hulle die 
voorlopers van die Christene se Paasfees, 
en dus ook die eerste ’Paasfees dienste’. 
Soos ons die Christelike herdenking van 
Paasfees verduidelik, sal ons sien hoe baie 
van die gewoontes en seremonies hierdie 
vorige rites naboots” (Easter: Its Story and 
Meaning, 1950, bl. 58).

Watts verduidelik sommige van die oor-
eenkomste en vergelykings: “Net voor die 
lente nagewenaar … het die lede van hier-
die kultus [van Tammus-Istar, Attis-Cybele 
en Adonis-Aphrodite] ’n vas begin—soos 
Christene ook tydens die Vastyd vas, wat 
veertig dae voor Paasfees begin”.

Hy vertel hoe sommige aanbidders ’n 
boom sou afkap, dit dan met “groot eerbied 
en seremonie na Cybele se tempel dra en dit 
in die sentrale heiligdom plaas”. Daar, “op 
die hoofstam, is die figuur van die jong god 
gehang” (bl. 59).

Die Opstanding Konneksie

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid
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Hier, vir die oorblywende dae van die 
vas, het die aanbidders bymekaar gekom 
om treurgesange te sing vir die dooie Attis 
… En tot vandag, op Goeie Vrydag by die 
Verering van die Kruis, sing Christene hierdie 
treurgesang vir ’n ander en groter ene wat 
ook op ’n Boom gesterf het …” (bl. 59).

Soos die vas tot ’n einde gekom het, het  
’n merkwaardige plegtigheid plaasgevind:  
“Die figuur van die dooie Attis is van die  
boom afgeneem en begrawe met sonson- 
dergang. Sy aanbidders het tot laat in die  
nag om die graf gestaan en treurgesange  
gesing. Soos die sonsopgang nader gekom 
het, was ’n groot lig aangesteek, net soos 
Christene vandag die Paasfees Kers op 
die vooraand van Paasfees as ’n simbool 
vir die opgestaande Christus, aansteek” 
(bl. 61-62).

Frazer beskryf hierdie afgode-aanbidding 
op die volgende manier: “Die hartseer van 
die aanbidders het verander in vreugde … 
Die graf is oopgemaak: die god het van die 
dood af opgestaan; en soos die priester die 
lippe van die huilende roudraers aangeraak 
het met balsem, het hy saggies in hulle ore 
die goeie tyding van redding gefluister. Die 
opstanding van die god was deur sy dis-

sipels geprys as ’n belofte dat hulle ook tri-
omfankllik van die korrupsie van die graf sal 
ontsnap. In die oggend … is die goddelike 
opstanding gevier met wilde uitbarsting van 
genot. In Rome, en waarskynlik ook elders, 
het die viering die vorm van ’n karnaval 
aangeneem” (bl. 350).

’n Ou feesviering aangeneem

In sy verskillende vorme het die aanbid-
ding van Tammus-Adonis-Attis rondom die 
Romeinse Ryk versprei, insluitende Rome 
self. Soos die Christendom deur die ryk 
versprei het, het godsdienstige leiers oën-
skynlik die gebruike en gewoontes wat met 
hierdie vroeëre “opgestaande” god geasso-
sieër was saamgesmelt en toegepas op die 
opgewekte Seun van God.

Frazer sê: “Wanneer ons nadink oor hoe 
die kerk dit baie handig reggekry het om 
die sade van die nuwe geloof in die ou 
heidenisme oor te plant, kan ons aanvaar 
dat die Paasfeesviering van die dooies en 
opgestane Christus op ’n soortgelyke viering 
ingeweef is met die dood en opgewekte 
Adonis“ (bl. 345).

In hierdie opsig het Paasfees die patroon 
van Kersfees gevolg deur amptelik in die 
kerk aanvaar en verwelkom te word. Soos 
Frazer verder sê: “Motiewe van dieselfde 
soort het die kerklike owerhede gelei om 
die Pasga van die dood en opstanding van 
hulle Heer te assimileer met die fees van 
die dood en opstanding van ’n ander Asia-
tiese god wat tydens die dieselfde seisoen 
plaasgevind het. Die Paasrituele wat nog 
in Griekeland, Sicilië en Suid-Italië waar-
geneem word, stem in sommige opsigte 
’n opvallende ooreenkoms met die rituele 
van Adonis, en ek stel voor dat die Kerk 
bewustelik die nuwe fees van sy heidense 
voorganger aangepas het ter wille daarvan 
om siele vir Christus te wen” (bl. 359).

Om te sien wat God dink van die sames-
melting van die gebruike in die aanbidding 
van ander gode, met die aanbidding van 
Hom, moet u “Maak dit Saak vir God?” wat 
op bl. 42 begin lees.

Baie van hierdie 
beeldjies van 
Astarte kom in die  
Midde-Ooste voor 
en getuig van die 
gewildheid van  
die aanbidding van 
hierdie ou godin  
van vrugbaarheid, 
en van haar man, 
Tammus.  
Daar word geglo  
dat Tammus in die 
lente opgewek is  
en rituele wat met  
sy aanbidding ver-
band hou, is opge-
neem in Paasfees. 
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Pasga-Paasfees debat

Aanvaarding van die Paasfees oor die Pasga het nie sonder weerstand 
gekom nie. Twee godsdienstige leiers van die middel-tweede eeu—Polycarp, 
biskop van Smirna in Klein-Asië, en Anicetus, biskop van Rome, het hierdie 
punt gedebatteer.

Anicetus het vir die Paasfees geargumenteer terwyl Polycarp, ’n student 

van die apostel Johannes, die viering van “die Christelike Pasga, op die 14de 
van Nisan, die eerste maand van die Joodse kerklike kalender, ongeag die 
dag van die week”, verdedig het. (Encyclopaedia Britannica, 15de uitgawe, 
Micropaedia, Vol. 8, bl. 94, “Polycarp”).

Polycarp het geleer dat die Pasga gevier moes word soos die vroeë kerk 
dit waargeneem het. Eusebius sê Polycarp het dit so gedoen, want dit was  
die manier wat “hy dit altyd met Johannes die dissipel van ons Here, en 
die res van die apostels, met wie hy geassosieer het, gehou het” (Eusebius’ 
Ecclesiastical History, 1995, bl. 
210-211). Hierdie Christene van 
die tweede eeu het nog steeds die 
voorbeeld van Jesus Christus in 
die waarneming van die Pasga 
gevolg (vergelyk 1 Korintiërs 11:1; 
1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2:6).

Verskeie dekades later het  
nog ’n kerkleier in Klein-Asië, 
Polycrates, met ’n nuwe biskop 
van Rome, Victor, oor dieselfde 
kwessie geargumenteer. Eusebius 
skryf van die voortgesette debat:

“Daar was gevolglik ’n aan-
sienlike bespreking oor hierdie 
tyd as gevolg van die verskil in 
opinie van die viering van die Pasga seisoen. Al die kerke van Asië, gelei 
deur ’n ouer tradisie, het geglo dat hulle die veertiende dag van die maand 
vir die fees van die Here se Pasga moet hou, die dag wat die Jode beveel  
was om die Pasga lam dood te maak …

“Die biskoppe … van Asië, wat volhard het in die gewoontes wat na hulle 
toe gekom het van hulle vaders, was onder leiding van Polycrates. Hy het 
inderdaad ook die tradisie wat aan hulle oorhandig is, uiteengesit in ’n brief 
wat hy aan Victor en die kerk van Rome gerig het. “Ons,” het hy gesê, “hou 
die regte dag; ons voeg nie daaraan toe nie of neem daar weg nie. In Asië 
het groot ligte aan die slaap geraak en sal weer opstaan op die dag van die 
Here se verskyning, wanneer Hy met heerlikheid uit die hemel sal kom en  
al die heiliges sal opwek … 

“Verder, Johannes, wie op die boesem van onse Here gerus het; … ook 
Polycarp van Smirna, beide biskop en martelaar. Thraseas, … Sagaris, … 
Papirius; en Melito … Al hierdie mense het die veertiende dag van die Pasga 
gehou volgens die evangelie, en het in geen opsig afgewyk nie en het die reël 
van geloof gevolg. Verder ook ek, Polycrates, wat die minste van julle almal 
is, volgens die tradisie van my familie, sommige van wie ek gevolg het. Want 

Omdat voortplanting in die natuur nood- 
saaklik is vir voedsel en die voortbe- 

staan van die lewe, het die mens lank reeds  
’n belangstelling in vrugbaarheid gehad. Het 
u al ooit gewonder hoekom eiers en hase—
die gewilde kenmerke van Paasfees—
gekies is as simbole van vrugbaarheid?  
“In tradisionele volksgodsdiens is die eier ’n 
kragtige simbool van vrugbaarheid, suiwer-
heid en wedergeboorte. Dit word gebruik 
in magiese rituele om vrugbaarheid te 
bevorder en viriliteit te herstel; om in die 
toekoms te kyk; om goeie weer te bring; 
die groei van gewasse aan te moedig en 
beeste en kinders teen ongeluk beskerm, 
veral die gevreesde bose oog. Oor die 
hele wêreld verteenwoordig dit lewe en 
skepping, vrugbaarheid en opstanding …  
Later was [gewoontes aangaande eiers] 
gekoppel aan Paasfees. Alhoewel baie eier-
gewoontes voor-Christen van oorsprong 
was en hulle ’n sterk kragtige simbool van 
die opstanding en die omskakeling van 
die dood na die lewe was, het die kerk dit  
nie teen gestaan nie” (The Encyclopedia of  
Religion, 1987, bl. 37, ”Egg“).

Die Paashaas is die moderne vervanging 
vir “die haas, die simbool van vrugbaar- 
heid in antieke Egipte” (Encyclopaedia  
Britannica, 15de uitgawe, Micropaedia, bl. 
333, “Easter”). Dit is geen geheim dat  
hase uiters produktief is. Wyfiehase dra 
elke jaar ’n paar werpsels van twee tot agt 
jonges, en die swangerskap duur sowat ’n 

maand. In teenstelling met God se opdrag, 
gee hierdie heidense vrugbaarheidsimbole 
goddelike magte toe aan die skepping (hase 
en eiers) in plaas van die Skepper (Romeine 
1:21-25).

In teenstelling met heidense feesvieringe 
belowe God om Sy volk met oorvloed te 
seën in ruil vir hulle liefde en gehoorsaam-
heid. Let op na Moses se woorde van 
aanmoediging aan Israel kort voor sy dood: 
“En omdat julle na hierdie verordeninge sal 
luister en dit hou en volbring, sal die HERE 
jou God vir jou die verbond en die goeder-
tierenheid hou wat Hy jou vaders besweer 
het; en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou 
vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou 
liggaam seën en die vrugte van jou land, 
jou koring en jou mos en jou olie, die aan-
teel van jou beeste en die aanteel van jou 
kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders 
met ’n eed beloof het om aan jou te gee. 
Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar  
sal by jou geen man of vrou onvrug- 
baar wees nie, ook nie onder jou vee nie”  
(Deuteronomium 7:12-14).

Mense het die keuse om na God te kyk 
as hulle Skepper vir geseënde voortplanting 
of om na die skepping te kyk. Gegewe die 
geskiedenis van hase en eiers as heidense 
vrugbaarheidsimbole, dink u God is bly 
wanneer mense dit as simbole van hul 
aanbidding insluit? Vir die antwoord, kyk 
na “Maak dit Saak vir God?”, wat op bl. 
42 begin.

Vrugbaarheidsimbole: Benede die  
Waardigheid van God

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid
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kering van ons sondes, en om met God versoen te kan word deur die dood 
van Christus, kan ons verseker wees van ’n opstanding (Handelinge 2:38; 
Johannes 5:29; Johannes 11:25).

Dit is nie om die belangrikheid van Christus se opstanding te verminder 
nie. Dit is ook ’n belangrike stap in die verlossingsproses (1 Korintiërs 15). 
Na versoening met God die Vader deur die dood van sy Seun, word ons 
uiteindelik gered deur Christus se lewe want Hy pleit vir ons in die rol van 
ons Hoëpriester en leef in ons deur die Heilige Gees, wat ons help om sonde 
te oorkom (Romeine 5:10; Hebreërs 4:14-16; 1 Johannes 2:1; Galasiërs 2:20). 
Die proses van ons verlossing uit die sonde word voorgestel in die Bybelse 
fees wat onmiddellik na die Pasga is, die Fees van die Ongesuurde Brood, 
waartydens Christus se opstanding plaasgevind het.

Weereens, nérens in die Bybel word Christene beveel om ’n spesiale 
viering van Christus se opstanding te hou nie, en daar is ook nie ’n Bybelse 
rekord van vroeë Christene wat dit gedoen het nie. Dit is wel duidelik dat 
beide Jesus Christus en die apostel Paulus verwag het dat Christus se volge-
linge Sy offerdood namens ons, sal herdenk met ’n spesiale seremonie  
(Matteus 26:26-28; 1 Korintiërs 5:7; 11:23-28).

Nietemin het die viering van Paasfees oorheers. Diegene wat getrou ge- 
bly het aan Christus se voorbeeld om die Pasga en die Fees van die Onge-
suurde Brood te hou het in getalle afgeneem en is vervolg deur diegene wat 
Paasfees bevoordeel het.

Hoe God menslike veranderings in die aanbidding wat Hy beveel het 
beskou sal in ’n latere hoofstuk bespreek word. Kom ons kyk nou hoe die 
tradisies van hierdie vakansie nie daarin kan slaag om in die Bybelse rekord 
te pas nie.

Sondag oggend opstanding?

Die keuse van ’n Sondagdatum vir Paasfees is gebaseer op die veronder-
stelling dat Christus vroeg op ’n Sondagoggend uit die graf opgestaan het. 
Die algemene opvatting is dat Christus op ’n Vrydag gekruisig is en op ’n 
Sondag opgestaan het. Maar geeneen van hierdie stellings word deur die 
Bybelse rekord gesteun nie.

Matteus 12:38 toon aan dat sommige van die skrifgeleerdes en Fariseërs 
Jesus gevra het vir ’n teken om te bewys dat Hy die Messias was. Jesus het 
vir hulle gesê dat die enigste teken wat Hy sou gee was dié van die profeet 
Jona: “Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis 
was, sò sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die 
aarde wees” (vers 40).

Maar hoe kan ons “drie dae en drie nagte in die hart van die aarde” tus-
sen ’n Vrydagmiddag kruisiging en ’n Sondagoggend opstanding inpas?  
Die tradisionele siening van die kruisiging en opstanding plaas Jesus slegs 
vir ’n dag en ’n half in die graf.

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid

daar was sewe van my familie wat biskoppe was, en ek is die agtste; en my 
familie het altyd die dag gehou toe die mense (d.w.s. die Jode) die suurdeeg 
weggegooi het.

“Ek, broeders, is nou vyf en sestig jaar in die Here en het met my broe-
ders in die geloof regoor die wêreld en wat ook die heilige Skrifte bestudeer 
het, samesprekings gehad en is nie bevrees vir daardie dinge met waarmee 
ek gedreig word om my te intimideer, nie. Want hulle wat groter as ek is, het 
gesê: ‘Ons behoort God eerder as mense te gehoorsaam’” (bl. 207-209).

Ongelukkig het mense se redenasie die oorhand gekry oor die leerstel-
lings van God en die voorbeeld van Jesus Christus en Sy oorspronklike  
dissipels.

’n Nuwe aanbiddings tema

Soos Paasfees die Pasga vervang het, was nie net ’n nuwe datum gekies 
nie (die Sondag na die lente nagewening eerder as die Bybelse verklaarde 
Nisan 14) maar ’n nuwe tema is bekendgestel. Eerder as om Christus se dood 
te herdenk soos aangedui deur die Skrif (1 Korintiërs 11:26), is die nuwe 
vakansiedag geskep om Sy opstanding te vier. Hierdie nuwe tema word 
maklik geakkommodeer met die heidense vrugbaarheidsimbole. Dit het ook 
gehelp om die Christen gemeenskap te onderskei van die Jode, ’n belangrike 
doelwit van kerkleiers van daardie tyd.

Alhoewel Christus se opstanding ’n belangrike basis is van ons hoop dat 
ons ook opgewek kan word (1 Korintiërs 15:17; Romeine 5:10), en dit dus 
krities vir God se plan van saligmaking is, het nie God die Vader, Christus 
of die Skrif ons ooit uitdruklik gelas om hierdie gebeurtenis te vier nie.

Trouens, die liefde van God word primêr tot die hele mensdom uitge- 
druk deur die kruisiging van Jesus Christus (Johannes 3:16; Hebreërs 9:28). 
Sy dood, waardeur ons sondes vergewe kan word, is die primêre fokus van 
die Pasga, nie Sy opstanding nie. Baie presiese besonderhede van Sy dood  
en gebeure wat tot dit gelei het is in die Hebreeuse Skrif honderde jare voor-
uit voorspel.

Die besluit van God die Vader om Sy eniggebore Seun gewillig te gee— 
en van Jesus Christus om sy lewe oor te gee aan marteling en teregstelling 
as ’n offer vir die sondes van die mensdom—was veel meer veeleisend as  
die demonstrasie van God se mag oor die dood, deur die opstanding.

Die mens se behoefte aan ’n Verlosser

Daar is meer om te oorweeg. Die Bybel bespreek sonde en ons behoefte 
aan vergifnis en versoening met God (die tema van die Bybelse Pasga en die  
Fees van die Ongesuurde Brood) veel meer dikwels as die onderwerp van 
die opstanding. In die Bybel word die woord sonde 447 keer gebruik in ver- 
gelyking met die woord opstanding wat slegs 41 keer gebruik word. Moenie  
vergeet dat sonde die oorsaak van Christus se dood was nie. Slegs deur be- 
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wys dat dit nie die geval was nie. Let op die volgorde van gebeure wat in 
Lukas 23 uiteengesit word. Jesus se oomblik van dood, en ook Sy haastige 
begrafnis, as gevolg van die aankomende Sabbat, word in verse 46-53 weer-
gegee. Vers 54 sê: “En dit was die dag van voorbereiding, en die Sabbat  
wou aanbreek.”

Twee Sabbatte genoem

Baie het aanvaar dat dit die weeklikse Sabbat is wat hier genoem word, 
maar dit is inkorrek. Dit was ’n Sabbat wat op ’n Donderdag plaasgevind het 
aangesien vers 56 toon dat die vroue, nadat hulle gesien het hoe Christus se 
liggaam in die graf gelê is, “teruggegaan en speserye en salf berei” het vir 
die finale voorbereiding van die liggaam.

Sulke werk sou nie op ’n Sabbat gedoen word nie, aangesien dit beskou is 
as ’n Sabbat oortreding. Dit word deur Markus se weergawe bevestig wat sê: 
“En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdaléna en Maria, die moeder 
van Jakobus, en Salóme speserye gekoop [wat hulle nie op die hoë Sabbat 
dag sou gekoop het nie] om Hom te gaan salf” (Markus 16:1).

Die vroue moes wag totdat hierdie Sabbat verby was voordat hulle die 
speserye kon koop en voorberei, wat gebruik sou word om Jesus se liggaam 

Die Kronologie van Christus se Kruisiging en Opstanding

Dinsdag
Jesus Christus eet die Pasga maaltyd saam met Sy dissipels in die aand en stel 
die simbole van die Nuwe Verbond in (Matteus 26:26-28. Jesus word deur Judas 
verloën en na die hoë priester geneem tydens die aand.

Woensdag

Jesus sterf om en by 3nm. (Matteus 27:46-50). Dit was die voorbereidings dag 
vir ’n jaarlikse hoëdag Sabbat, nie die weeklikse Sabbat nie, en dit het begin met 
sononder (Markus 15:42; Lukas 23:54, Johannes 19:31) Jesus se liggaam word  
in die graf geplaas net voor sononder (Matteus 27:57-60).

Donderdag
Woensdag sononder tot Donderdag sononder was die hoë dag Sabbat, die eerste 
dag van die Bybelse Fees van die Ongesuurde Brood. (Johannes 19:31; Levitikus 
23:4-7). Dit word beskryf as “die dag na die voorbereiding” (Matteus 27:62).

Vrydag
Die hoë dag Sabbat is nou verby en die vroue koop en berei speserye voor om 
Jesus se liggaam te salf voordat hulle rus op die weeklikse Sabbat dag wat Vry-
dag, sononder, begin (Markus 16:1; Lukas 23:56).

Saterdag

Die vroue rus op die weeklikse Sabbat, soos die vierde gebod beveel (Lukas 
23:56; Eksodus 20:8-11). Jesus staan uit die graf op naby sononder, presies drie 
dae en drie nagte na die begrafnis, en vervul en bekragtig die teken van Jona, die 
teken wat Hy as Sy Messiaskap gegee het.

Sondag

Die vroue bring die voorbereide speserye terwyl dit nog donker is (Lukas 24:1; 
Johannes 20:1) en vind dat Jesus al reeds opgestaan het (Matteus 28:1-6;  
Markus 16:2-6; Lukas 24:2-3; Johannes 20:1) Hy het nie die Sondag opgestaan 
nie maar naby sononder die vorige dag.

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid

Sommige probeer om Christus se woorde met hul geloof in ’n Vrydag-
kruisiging en Sondag opstanding te versoen deur die rasionalisering van 
Christus se verklaring dat “drie dae en drie nagte” nie ’n letterlike tyd van 
72 uur vereis nie. Hulle redeneer dat ’n deel van ’n dag as ’n hele dag gere-
ken kan word. Aangesien Jesus in die namiddag gesterf het—om en by die 
“negende uur” ná dagbreek, of sowat 3nm. (Matthéüs 27:46-50)—dink hulle 
dat die res van die Vrydag as die eerste dag gereken word, Saterdag die 
tweede en ’n deel van Sondag, die derde.

Hulle versuim egter om in ag te neem dat slegs twee nagte—Vrydag-  
aand en Saterdagaand—in hierdie verduideliking verhaal word. Die Bybel 
is duidelik dat Jesus reeds voor die daggedeelte van Sondag opgestaan het 
(Johannes 20:1). Iets is duidelik verkeerd in hierdie algemene gevolgtrekking 
oor hoe lank Christus in die graf was.

Jona 1:17, waarna Christus verwys het, spesifiseer dat “Jona was drie dae 
en drie nagte in die ingewande van die vis.” Ons het geen rede om te dink 
dat hierdie dae en nagte fraksioneel was nie. Daar is ook geen basis daarvoor 
om te dink dat Jesus net twee nagte en een dag bedoel het, plus dele van 
twee dae, toe Hy die lengte van die tyd voorspel het wat hy in die graf sou 
wees nie. Sulke rasionalisering ondermyn die integriteit van Jesus se woorde.

Was Christus se teken vervul?

As Christus slegs in die graf was van laat Vrydag middag tot vroeg Son-
dag oggend, dan is die teken wat Hy gegee het dat Hy die voorspelde Mes-
sias was, nie vervul nie. Die aanspraak van Sy Messiasskap rus op hierdie 
vervulling van Sy woorde: dit is ’n baie ernstige saak.

Kom ons kyk noukeurig na die besonderhede van daardie noodlottige 
dae. Elkeen van die Evangelie skrywers gee ’n verslag van die gebeure, maar 
elkeen bied verskillende aspekte aan wat korrek gesinchroniseer en gehar-
moniseer moet word om ’n duidelike volgorde en begrip van wat gebeur het, 
te gee. Ons sal sien, dat wanneer elke verslag oorweeg word, die chronolo-
giese besonderhede perfek inmekaar pas.

Johannes 19:31 bewaar byvoorbeeld ’n belangrike punt wat insig gee aan 
die ander vertellings. Die voorbereidingsdag waarop Jesus gekruisig was 
word beskryf as die dag voor die Sabbat. Maar Johannes verduidelik dit 
deur te sê dat “die dag van daardie sabbat was groot”. Dit verwys nie na die 
weeklikse Sabbat (Vrydag sonsondergang tot Saterdag sonsondergang) nie, 
maar na die eerste dag van Ongesuurde Brood, wat een van God se jaarlikse 
groot feeste, of Sabbat dae, is (Eksodus 12:16-17; Levitikus 23:6-7), en wat 
kan, en het gewoonlik, op ander dae van die week geval.

Sommige glo dat hierdie groot dag daardie jaar op die sewende dag van 
die week was, sodat dit saamgeval het met die weeklikse Sabbat, met die 
voorbereidingsdag wat dan Vrydag sal wees. Maar Lukas se verduideliking 



32 Vakansiedae of Heilige Dae: Maak dit ’n Verskil Watter Dae Ons Onderhou?  33

Hierdie verse sê nie dat Jesus vroeg op die Sondagoggend opgestaan het nie, 
maar dat Hy vroeg Sondagoggend aan Maria verskyn het nadat hy alreeds ’n 
geruime tyd opgewek was.

Wanneer ons die besonderhede in al vier Evangeliegegewens oorweeg, is 
die prentjie duidelik. Jesus is gekruisig en begrawe laat op die Woensdag-
middag, net voor ’n Sabbat met sonsondergang begin het. Dit was egter ’n 
hoë dag Sabbat, wat daardie jaar op die vyfde dag van die week, sononder 
Woensdag tot sononder Donderdag, geval het, eerder as die weeklikse Sab-
bat wat van Vrydag sononder tot Sondag sononder is. Hy het van Woensdag 
sononder tot Saterdag  sononder in die graf gebly en toe uit die dood opge-
staan. Toe Maria Magdalena dus by die graf op die Sondag oggend voor 
sonsopkoms gekom het, “terwyl dit nog donker was” (Johannes 20:1), het sy 
die klip weggerol en die graf leeg gevind.

Ons kan verseker wees dat die duur van Christus se tyd in die graf voor 
Sy opstanding, wat Hy voorgehou het as bewys van sy Messiasskap, presies 
solank was as wat Hy gesê het dit sal wees—gelykstaande aan die “drie dae 
en drie nagte (wat Jona) in die buik van die groot vis” was (Matteus 12:40). 
Dus het Jesus laat die Saterdagmiddag met sonsondergang opgestaan, nie 
Sondag met sonsopkoms nie, en is dit presies drie dae en drie nagte nadat 
Hy in die graf geplaas is net voor sonsondergang op die Woensdag.

Christus se profesie van hoe lank Hy in die graf sou wees, is presies 
vervul. Omdat die meeste mense nie die Bybelse feesdae wat deur Jesus 
Christus en sy volgelinge gehou was verstaan nie, verstaan hulle nie die 
chronologiese besonderhede wat so presies vir ons bewaar is in die Evan-
gelies nie.

’n Beter manier

Soos ons gesien het, het die Paasfees en sy gebruike nie uit die Bybel 
gekom nie, maar van heidense vrugbaarheidsrituele. Dit is ’n eienaardige 
mengsel van antieke mitologiese praktyke en arbitrêre datering wat die  
gegewens van Jesus Christus se Messiasskap en Sy opstanding verduister  
en diskrediteer.

Nadat u die bronne en agtergrond van die twee groot godsdienstige 
vakansiedae geleer het kan mens tereg wonder watter dae, indien enige, ’n 
Christen moet onderhou. God, in Sy Woord, toon ’n beter manier van lewe 
aan, met beter dae van aanbidding, wat Hy vir sy volk ingestel het. Die vol-
gende hoofstuk onthul die dae wat God beveel het ons moet onderhou.

Paasfees: Verberging van die Bybelse Waarheid

te salf. Soos Lukas 23:56 sê, dit was ná die aankoop en voorbereiding van 
speserye en olies op Vrydag dat hulle “op die sabbat gerus (het) volgens die 
gebod”. Hierdie tweede Sabbat wat in die Evangelies genoem word, is die 
gereelde weeklikse Sabbat, wat vanaf Vrydag sononder tot Saterdag sonson-
dergang, gehou word.

Deur besonderhede in beide Evangelies te vergelyk—waar Markus ons 
van die vroue vertel wat speserye na die Sabbat gekoop het en Lukas wat 
vertel dat hulle die speserye voorberei het en toe op die Sabbat gerus het 
—kan ons duidelik sien dat twee verskillende Sabbatte genoem word. Die 
eerste Sabbat was “groot” (Johannes 19:31)—die eerste dag van die Fees van 
die Ongesuurde Brood—wat in daardie jaar, nC 31 op ’n Donderdag geval 
het. Die tweede was die weeklikse sewendedag Sabbat. (Sien “Die Krono- 
logie van Christus se Kruisiging en Opstanding” op die vorige bladsy.)

Die teken van die Messias

Nadat die vroue op die gereelde weeklikse Sabbat gerus het, het hulle 
vroeg, op die eerste dag van die week (Sondag) na die graf gegaan “terwyl 
dit nog donker was” (Johannes 20:1), en gevind het dat Hy reeds opgewek is 
(Matteus 28:1-6; Markus 16:2-6; Lukas 24:1-3). Wanneer ons die Skrif toe-
laat om dit self te interpreteer, dan harmonieer en bevestig al vier Evangelie-
verslae akkuraat die geldigheid van Jesus se belofte dat Hy drie dae en drie 
nagte in die graf sou wees—nie net ’n deel van daardie tyd nie.

Verskeie Bybelvertalings erken dat meer as een Sabbat in hierdie gebeure 
bespreek word. In sommige Bybel weergawes, insluitend Alfred Marshall’s 
Parallel New Testament in Greek and English, Ferrar Fenton’s Translation  
en Green’s Literal Translation, word hierdie sinsnede in Matteus 28:1 be- 
hoorlik vertaal as “na die sabbatte.” Young’s Literal Translation en The 
Complete Word Study Dictionary: New Testament (1992, bl. 1,270) desge- 
lyks erken dat verskeie Sabbatte hier bedoel word.

Die bewoording van Markus 16:1-2 is vir sommige verwarrend omdat 
dit lyk asof dit voorstel dat die speserye eerder na die weeklikse Sabbat 
aangekoop is in plaas van voor dit, op die Vrydag. Dit word egter verduide-
lik deur Lukas 23:56, wat duidelik wys dat die vroue die speserye voor, en 
nie na die weeklikse Sabbat gekoop het nie, “en op die sabbat gerus (het) 
volgens die gebod.” Markus noem nie hierdie weeklikse Sabbatrus in sy 
verslag nie, maar Lukas, wat sy verslag van hierdie gebeure later geskryf 
het, het dit gedoen.

Sommige struikel ook oor Markus 16:9 sonder om in ag te neem dat daar 
geen leestekens in die oorspronklike Grieks aangedui word nie. Daarom,  
om in harmonie te wees met gegewens wat in die ander Evangelies aange-
bied word, sal ’n beter vertaling wees: “En nadat Hy opgestaan het, het Hy 
vroeg die eerste dag van die week eers verskyn aan Maria Magdalena …” 
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God se Dae van  
Aanbidding

Aangesien die Woord van God nie die viering van Kersfees of 
Paasfees bekragtig nie en die heidense gebruike wat met hierdie 
mensgemaakte vakansiedae gepaardgaan veroordeel, hoe moet 
Christene God aanbid? Het Hy enige feeste in die Skrif geopen-

baar wat Christene moet onderhou?
Trouens, God het ons sewe jaarlikse feeste gegee waarop ons Hom moet 

aanbid en eer. Deur hulle volgens Sy Woord te onderhou kan ons Sy uit- 
eindelike plan vir die mensdom verstaan. Kom ons kyk nou na hierdie dae 
waarop God vir ons gelas het om Hom te aanbid. Sy feeste is ver meer  

betekenisvol as hierdie wêreld se vakansiedae omdat hulle Sy plan vir die 
mensdom openbaar, asook die sentrale rol wat Jesus Christus speel in elke 
aspek van hierdie plan.

Die eerste dag van aanbidding

Levitikus 23 noem al God se beveelde feesdae in orde. Die eerste een 
moet elke week nagekom word—die weeklikse Sabbatdag (Levitikus 23:3).

In die eerste boek van die Bybel, Genesis, vind ons dat God die mens 
op die sesde dag van die skeppingsweek geskape het (Genesis 1:24-31). “En 
God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op 
die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die 
sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy 
werk wat God geskape het deur dit te maak” (Genesis 2:2-3).

Die Hebreeuse woord vir “gerus” is shabath en is verwant aan die woord 
Sabbat. Letterlik het God gesabbat, of gerus; Hy het opgehou met die skep-
pings werk (Eksodus 20:8-11).

Deur te rus het God ook die sewende dag geseën en geheilig as ’n ge-
skenk vir die mensdom (Genesis 2:2-3; Eksodus 16:29). Om iets te heilig 
beteken om dit te reserveer as heilig. Aangesien God die Sabbat heilig ge- 
maak het (Eksodus 16:23; 20:11; Nehemia 9:14), het Hy die wat Hom volg 

opdrag gegee om te onthou om dit heilig te hou deur ook daarop te rus 
(Eksodus 20:8-11). Die onderhouding van die Sabbat herinner ons daaraan 
dat God ons Skepper is.

Behalwe dat die Sabbat vir rus gemaak is, het God ook geopenbaar dat 
die Sabbat ’n dag van aanbidding is. In Levitikus 23 het Hy aan Moses 
gesê: “Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestye van die 
HERE wat julle moet uitroep as heilige samekomste—dit is my feestye. Ses 
dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit ’n dag van 
volkome rus, ’n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie—dit is ’n sab-
bat van die HERE in al julle woonplekke” (verse 2-3). Heilige samekomste is 
heilige byeenkomste vir aanbidding.

Toe Jesus Christus gekom het om te lewe as ’n mens op aarde, het Hy 
nie gekom om God se gebooie af te skaf of te verslap nie (Matteus 5:17). 
Hy het gekom “om die onderwysing groot en heerlik te maak” (Jesaja 
42:21). Jesus het die Sabbat onderhou (Markus 1:21; 6:2; Lukas 4:16; 6:6), 
net soos sy apostels en ander lede van die vroeë Kerk (Handelinge 13:14; 
17:2). Heidense gelowiges het saam met hulle op die Sabbat vergader  
(Handelinge 13:42, 44; 18:4).

Hierdie seëning van God, vervat in een van die Tien Gebooie, het nie ver- 
ander nie. Die sewende dag van die week—waargeneem vanaf Vrydag son-
onder tot Saterdag  sononder—het voortgegaan as God se gebod—’n heilige 
dag vir rus en aanbidding. Alhoewel misleide mense later ’n verandering 
aangebring het en op Sondae begin aanbid het, was God se opdrag nooit 
herroep nie, ook is daar geen Bybelse magtiging vir ’n verandering na die 
eerste dag van die week nie.

Hierdie is slegs ’n kort verduideliking van God se vierde gebod. Om meer 
te leer oor die Bybelse Sabbat, kan u ’n gratis kopie van ons boekie Sunset to 
Sunset: God’s Sabbath Rest aflaai of versoek.

Behalwe die weeklikse Sabbat, het God sy volk jaarlikse feeste gegee  
wat ooreenstem met die oes seisoene van Israel. Dit was ook “heilige vier-
dae” om op hulle gepaste tye waargeneem te word (Levitikus 23:4) en 
verteenwoordig God se meesterplan van saligmaking vir die mensdom.

Die Pasga

Die Pasga (Levitikus 23:5), wat in die vroeë lente in die Heilige Land 
waargeneem word, is ’n herinnering aan hoe God die lewens van al die eers-
gebore Egiptiese mans geneem het (Eksodus 12:7, 26-29) maar dus die huise 
van die Israeliete verybygegaan het omdat hulle die bloed van ’n opgeofferde 
lam op hul deurposte geplaas het.

Die bloed van die lam het die offerande van Jesus Christus, wat die mens-
dom van die ewige dood red, voorspel. In die Nuwe Testament het Christene 
begin om te verstaan dat Christus die ware Paaslam is (vergelyk Eksodus 

God het ons sewe jaarlikse feeste gegee waarop ons 
Hom moet aanbid en eer. Deur hulle volgens Sy Woord 
te onderhou kan ons Sy uiteindelike plan vir die mens-
dom verstaan.

God se Dae van Aanbidding
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Die Pinksterfees

Die derde jaarlikse fees is die Fees van die Weke of Pinkster (Levitikus 
23:16-21; Handelinge 2:1). Hierdie fees, wat ook die Oesfees genoem word  
of die Fees van Eerstelinge (Eksodus 23:16; 34:22), stem ooreen met die 
begin van die laat lente koringoes in Israel en was die dag wat God Sy  
Gees wonderbaarlik aan die Nuwe Testamentiese Kerk toegeken het  
(Handelinge 2), die Kerk wat Hy belowe het om te bou waarvan Hy die  
Hoof is (Matteus 16:18; Kolossense 1:18).

Pinkster herinner dat God die Here is van Sy oes, en Hy kies en berei  
die eerstelinge van Sy toekomstige koninkryk voor deur hulle Sy Gees te  
gee (Matteus 9:38; Lukas 10:2; Romeine 8:23; Jakobus 1:18). God se Gees 
bemagtig ons met die liefde van God, die motivering om Hom te gehoor- 
saam en ’n gesonde verstand om Sy waarheid te onderskei (2 Timoteus 1:7; 
Johannes 15:26; 16:13). Slegs diegene wat deur God se Gees gelei word, 
waardeur Jesus Christus weer in die gelowige leef, word die seuns van God 
genoem (Romeine 8:9,14; Galasiërs 2:20).

Die Fees van die Trompette

Die volgende feesdag, in die laat somer of vroeë herfs in Israel, is die 
Fees van die Trompette (Levitikus 23:24-25). Ou-Israel het verstaan dat die 
trompette gebruik is as ’n manier om spesiale boodskappe aan te kondig 
(Numeri 10:1-10).

Die Nuwe Testament openbaar ’n groot gebeurtenis wat aangekondig sal 
word met die geblaas van ’n trompet—die terugkeer van Jesus Christus na 
die aarde (Openbaring 8:2; 11:15). Hierdie dag beeld ook die tyd uit wanneer 
getroue Christene wat gesterf het opgewek sal word tot die lewe (1 Korintiërs 
15:52; 1 Tessalonisense 4:16) om vir ’n duisend jaar lank met Christus te 
regeer (Openbaring 20:4-6).

Interessant genoeg was dit omtrent hierdie tyd van die jaar dat Jesus 
gebore is—nie in die middel van die winter nie (sien “Bybelse Bewyse Toon 
Jesus was Nie op 25 Desember Gebore Nie”, op bl. 12). Die herfsfeestyd 
verteenwoordig die tyd wanneer Christus weer na die aarde sal kom om in 
glorie te heers.

Die oorblywende herfs feesdae beskryf stappe in die vestiging van die 
geprofeteerde Koninkryk van God op aarde en die oordeel van die mensdom 
na Christus se wederkoms.

Die Versoendag

Die Versoendag volg volgende (Levitikus 23:26-32). Dit word gehou deur 
te vas (vers 27, vergelyk ook Jesaja 58:3), waar daarvan weerhou word om te 
eet of te drink (sien Ester 4:16), en verteenwoordig die mens se behoefte om 
met God versoen te word deur die vergewing van sonde deur die werk van 
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12:21; 1 Korintiërs 5:7). In die waarneming van Sy laaste Pasga met Sy dissi-
pels het Jesus verduidelik dat die simbole van die ongesuurde brode en wyn 
Sy liggaam en bloed, wat deur Hom aangebied word vir die vergifnis van 
ons sondes, verteenwoordig (Matteus 26:26-28; Markus 14:22-24).

Die dood van Christus het gedurende die daglig ure wat gevolg het, plaas-
gevind—wat nog steeds dieselfde datum was volgens die Hebreeuse sons- 
ondergang tot sonsondergang rekening. Hy is op die Pasga geoffer.

Ons onderhouding van hierdie jaarlikse geleentheid wat Jesus se dood 
herdenk (1 Korintiërs 11:26) herinner ons dat die ewige lewe slegs deur Hom 
moontlik is (Johannes 6:47-54; Handelinge 4:10-12). Sy offer is die beginpunt 
vir verlossing en die fondament van die jaarlikse feesdae wat volg.

Die Fees van die Ongesuurde Brood

Saam met die Paasfees het God die sewedaagse Fees van die Ongesuurde 
Brood, wat dadelik na die Pasga volg, ingestel (Levitikus 23:6-8). Histories 
herdenk dit die Israeliete se vinnige vlug uit Egipte, sodat daar nie tyd was 
om hul brood te laat rys nie (Eksodus 12:33-34). Hierdie fees het aan die 
begin van die vroeë lente garsoes in Israel plaasgevind.

God het die Israeliete beveel om hierdie fees te hou deur suurdeeg (gis) 
vir sewe dae uit hul huise te verwyder. Die eerste en laaste dae van hierdie 
weeklange fees was spesifiek verklaar as heilige samekomste—jaarlikse Sab-
bat dae—gewy aan rus en byeenkomste vir aanbidding.

Tydens Sy aardse bediening het Jesus suurdeeg as ’n simbool van sonde 
geïdentifiseer (Matteus 16:6-12; Markus 8:15; Lukas 12:1). Daarna het lede 
van die vroeë kerk voortgegaan om hierdie fees te onderhou deur suurdeeg 
uit hul huise te verwyder vir die week, as ’n simbool van die skoon gedagtes 
en gedrag wat God begeer van Sy mense (1 Korintiërs 5:6-8). Na aanvaar-
ding van Christus se offer vir ons sondes moet ons Sy voorbeeld volg in die 
beoefening van geregtigheid.

Nog ’n belangrike deel van hierdie fees was God se opdrag om onge-
suurde brood dwarsdeur die sewe dae te eet (Eksodus 12:17-20; 13:6-7; 23:15; 
34:18; Levitikus 23:6). Wat was die betekenis van hierdie opdrag om deel te 
neem van ongesuurde brood? Dit het Jesus Christus gesimboliseer, “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” (Johannes 6:32-33, 48-58).

Net soos fisiese brood in daardie dae noodsaaklik was vir die fisiese lewe, 
is Hy as die Brood van die lewe noodsaaklik vir ons geestelike en ewige 
lewe! Sonder Hom het ons nie, en kan ons nie, die ewige lewe hê nie. As ons 
wil ontslae raak van die suurdeeg van sonde en boosheid in ons lewe, moet 
ons ons lewens met die ongesuurde brood van die lewe, Jesus Christus, vul.

Dit was ook tydens hierdie fees dat Jesus uit die dood opgestaan het— 
’n noodsaaklike faktor vir ons om uit sonde en tot God se Koninkryk gelei 
te word.
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Christus—Sy offer, Sy funksie as hoëpriester en Sy terugkoms om met die 
opstoker van sonde af te reken.

By die wederkoms van Christus, sal Satan die duiwel, wat die mensdom 
nou mislei (Efesiërs 2:2; Openbaring 12:9), gebind word (Openbaring 20:1-3) 
sodat die nasies met die Vader, deur Jesus Christus, versoen kan word. Lukas 
verwys na hierdie gedenkdag as “die vastyd” in Handelinge 27:9.

Die Huttefees

Die volgende feesperiode duur vir agt dae (Levitikus 23:33-39) en dit 
beeld die laaste stappe in God se meesterplan uit om die hele mensdom 
in Sy ewige familie te bring. Dit sluit die laaste twee van God se jaarlikse 
feeste in en gedenk die viering van die voltooiing van ’n volle jaar van oeste. 
Die twee feeste simboliseer die laaste twee groot geestelike oestydperke van 
mense onder die heerskappy van Jesus Christus.

Die eerste sewe dae, die Huttefees, ook bekend as die Fees van Insame-
ling om hierdie groot oesperiode te gedenk (Eksodus 23:16), beeld die 
1,000-jarige heerskappy van Jesus Christus aan, direk na Sy wederkoms na 
die aarde (sien Openbaring 20:4-6), bekend as die Millennium.

Jesaja beskryf hierdie toekomstige tydperk as ’n tyd van vrede wan-
neer God se wette sal uitgaan na al die nasies van Jerusalem (Jesaja 2:2-4). 
Die wreedaardige geaardheid van sommige diere sal verander (Jesaja 11:6; 
65:25); die aarde sal hoogs produktief word (Jesaja 35:1) en die belangrikste: 
“die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die 
seebodem oordek” (Jesaja 11:9). Met die verwydering van Satan se bose 
invloed, sal die hele mensdom uiteindelik God se weë leer.

Hierdie perfekte omgewing sal alle mense die geleentheid bied om van 
hul sondes te bekeer en na God die Vader te kom deur Jesus Christus.  
Die Bybel wys dat Jesus hierdie belangrike fees bygewoon het (Johannes  
7:2, 10, 14).

Die Agtste Dag

Die finale stap in God se plan van verlossing vir die hele mensdom word 
op ’n feesdag, aan die einde van die Huttefees gehou (Levitikus 23:39). In 
die Skrif word daarna net verwys as “die agtste dag” en beeld hierdie fees 
die groot oordeel van die mensdom uit wat in Openbaring 20:11-13 beskryf 
word. Gedurende hierdie tydperk sal alle mense wat gesterf het en nie God 
se plan vir hulle geken het nie, opgewek word en die geleentheid gegee word 
om op God se roeping te reageer. Dit verteenwoordig dus die voltooiing van 
die geestelike oes van die mensdom.

Ons Skepper wil hê dat “alle mense gered word” (1 Timoteus 2:4) en “wil 
nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet 
kom” (2 Petrus 3:9). Deur Sy wonderlike plan sal almal ’n geleentheid gegun 
word om Sy waarheid te leer, te bekeer en die saligheid te ontvang. Jesus 
Christus sal die regter van die hele mensdom wees in hierdie toekomstige 
opstandingstydperk (sien Johannes 5:26-27; Romeine 14:10).

Gehoorsaamheid of afgodery?

Die Kerk van die eerste eeu het Jesus se voorbeeld gevolg en hierdie dae 
onderhou. Petrus en Johannes het die broeders aangespoor om in Jesus se 

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

God se Dae van Aanbidding
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voetstappe te volg (1 Petrus 2:21), en om te “wandel soos Hy gewandel het” 
(1 Johannes 2:6). Hulle het Christus se opdrag gevolg en “leer hulle (be- 
keerlinge) om alles te onderhou wat Ek (Jesus) julle beveel het” (Matteus 
28:19-20).

Vieringe wat gewortel is in die heidendom verbreek die eerste twee 
van die Tien Gebooie. Is God bly wanneer mense daarop aanspraak maak 
om Hom te aanbid deur vieringe van heidense gode en godinne in mens-
gemaakte vakansies terwyl hulle Sy gebooie en dae en maniere van aan-
bidding ignoreer?

Die viering van die verjaardag van die songod of die aanneming van 
vrugbaarheidsrituele aan ander gode en godinne oortree God se duidelike 
opdrag: “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie” (Eksodus 20:3).

Die uitdink van godsdienstige feeste om die wat deur God gegee word te 
vervang, weerspreek Sy leer: “Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige 
gelykenis maak … Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien  
nie; want Ek die HERE jou God, is ’n jaloerse God …” (verse 4-5). Die ver- 
vanging van heidense gebruike en praktyke vir die wat God beveel het— 
ongeag hoe goed dit bedoel is—is afgodery.

Waarom sou iemand kies om God se instruksies en Sy wonderlike fees-
dae te verwerp, veral omdat Hy hulle aan ons gegee het om ons uiteindelike 

Aangesien die Jode die feeste van Purim 
(die oorsprong daarvan is in die boek 

Ester) bygevoeg het en Hanukkah, ander- 
sins bekend as die Fees van Ligte of die Fees 
van Tempelinwyding (genoem in Johannes 
10: 22-23), glo sommige ons is vry om enige 
godsdienstige vakansiedae en vieringe van 
ons eie keuse by te voeg. Is dit waar?

Belangrike verskille in die agtergrond en 
doel van hierdie vieringe is duidelik wan-
neer ons dit vergelyk met Kersfees, Paasfees 
en Allerheiligaand (Halloween). Die Jode 
het Purim ingestel om hulle verlossing ten 
tye van Ester te herdenk en Hanukkah om 
die hertoewyding van die Jerusalem tempel 
te vier nadat dit deur die Siriese invaller, 
Antiochus Epiphanes, onteer is.

Geeneen van hierdie vieringe het in die 

heidendom ontstaan nie, alhoewel hierdie 
feeste oor die eeue heen beoefen was, 
soos die Hanukkahbos, gebruike wat in die 
heidendom gewortel was.

In hul oorspronklike vorm is Hanukkah 
en Purim, net soos die Amerikaanse fees 
van Danksegging, feeste van dank en eer 
aan God vir Sy ingryping en seëninge. 
Die manier waarop sommige Amerikaners 
Danksegging vier, is ver van die oorspronk-
like bedoeling maar dit verander nie die 
ware betekenis van die dag nie.

’n Belangrike verskil tussen die aanvaar-
bare vakansiedae en dié wat in heidendom 
gewortel is (soos Kersfees en Paasfees), is 
dat hulle nie die betekenis van ’n fees van 
God of ander Bybelse waarhede verander, 
vervang of verdraai nie.

God se Dae van Aanbidding

lot te openbaar? Om meer te ontdek oor hierdie wonderlike feeste en hoe 
hulle almal ons leer van Jesus Christus se sentrale rol in God se plan, ver-
soek u gratis kopie van ons boekie God’s Holy Day Plan: The Promise of 
Hope for All Mankind. U sal verdere bewyse vind dat Jesus en die apostels 
hierdie dae waargeneem het en sal baie meer leer van hul betekenis wat ons 
help om God se meesterplan vir die hele mensdom te verstaan.

Na aanleiding van die opdrag en voorbeeld van Jesus Christus, die apos-
tels en die vroeë Nuwe Testamentiese Kerk, onderhou lede van die United 
Church of God hierdie jaarlikse heilige dae. Ons verwelkom almal wat by 
ons wil aansluit met die aanbidding van ons Skepper op hierdie groot feeste 
van hoop. 

Waarom sou iemand kies om God se instruksies en Sy 
wonderlike feesdae te verwerp, veral omdat Hy hulle aan 
ons gegee het om ons uiteindelike lot te openbaar?

Oor Danksegging, Hanukkah  
of Purimfees



42 Vakansiedae of Heilige Dae: Maak dit ’n Verskil Watter Dae Ons Onderhou?  43

Maak dit Saak vir God?

Oor die afgelope twee millennia het die tradisionele Christendom 
stelselmatig die “feesdae van die Here” opsy gesit en hulle eie 
vakansiedae ingestel. Kersfees is ingestel om heidense bekeerdes 
in staat te stel om na kerklike gemeenskappe te kom sonder om 

hulle heidense gewoontes en gebruike te verlaat. Paasfees is ’n plaasver- 
vanger vir die Bybelse Pasga en Fees van die Ongesuurde Brood.

Selfs die weeklikse Sabbat is gelos ten gunste van Sondag, die heidense 
dag van die son, wat veronderstel was om Jesus se opstanding te gedenk 
(hoewel ons vroeër bewys het dat dit nie Sondagoggend plaasgevind het nie, 
maar aan die einde van die weeklikse Sabbat teen sonsondergang, Saterdag).

Alhoewel ons dadelik moet erken, om Goddelike instruksies te verwerp 
gevaarlike gedrag is, kom ons kyk na die Bybelse rekord of sulke versinsels 
en veranderinge aanvaarbare aanbidding vir ons Skepper God is.

Verandering van God se instruksies

Toe God met die Ou-Israeliete begin werk het, het hy beplan dat hulle ’n 
voorbeeld van gehoorsaamheid aan Hom vir die nasies rondom hulle moet 
wees (Deuteronomium 4:1, 6-8). Hulle sou ’n model nasie wees, wat aan 
ander mense sou toon dat God se leefwyse oorvloedige seëninge lewer. Hulle 
ervarings dien as voortgaande voorbeelde vir ons (1 Korintiërs 10:1-11).

Gedurende hul jare in Egipte was die Israeliete blootgestel aan Egiptiese 
kultuur en aanbidding. Let op wat Unger’s Bible Dictionary sê oor hierdie 
kultuur: “Die Egiptiese godsdiens was ’n heeltemal verwarrende politeïs- 
tiese versameling waar elke dorp baie godhede gehad het en dit ook behoue 
gebly het … 

“Hulle het gedink dat elke voorwerp, elke verskynsel van die natuur, deur 
’n gees wat sy eie vorm kon kies, in die liggaam van ’n krokodil, ’n vis, ’n 
koei, ’n kat, ens., kon wees. Daarom het die Egiptenare talle heilige diere 
gehad, hoofsaaklik die bul, die koei, die kat, die bobbejaan, die jakkals en 
die krokodil” (1966, bl. 291, “Egypt”).

Kort nadat die Israeliete wonderbaarlik uit hulle slawerny in Egipte 
bevry is, het God hulle opdrag gegee hoe Hy aanbid moet word. Hy het aan 
hulle Sy gebooie gegee (Eksodus 20), saam met verordeninge en oordele 
en hoe om dit toe te pas. (Eksodus 21-22). God het Sy feesdae geopenbaar 
(Eksodus 23:14-17; Levitikus 23) en het aanwysings gegee oor ’n priester- 
skap, die tabernakel en offergawes (Eksodus 25-31). God het vir Moses  
gesê om die berg Sinai te klim en vir hom twee kliptafels gegee wat met  
die Tien Gebooie gegraveer was (Eksodus 24:12; 31:18).

Toe Moses vir ’n geruime tyd nie van die berg Sinai af gekom het nie 
(Eksodus 32:1), het die mense sy broer Aaron aangespoor om ’n afgod te 
vorm wat hulle kon aanbid. Hulle het die Egiptiese vorm van aanbidding 
vermeng met die opdragte wat hulle so pas van God ontvang het. Die prak-
tyk van die vermenging van godsdienstige oortuigings en praktyke staan 
bekend as sinkretisme.

Na die skepping van ’n goue beeld van ’n kalf, het Aaron die volgende 
dag as ’n vakansie—’n “fees tot eer van die HERE” (verse 4-5) verklaar. 
Hulle het toe “die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en 
dankoffers aangebring; daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en 
hulle het opgestaan om te speel” (vers 6). Hierdie viering het God se opdrag 
gekombineer met Egiptiese godsdienstige praktyk en tradisie.

Ons word nie vertel waarom die Israeliete hierdie mengsel van aanbid-
ding gekies het nie. Miskien het hulle gedink dit was nie ’n goeie idee om al 
die bekende vorms van aanbidding dadelik te laat vaar nie, en hulle het bloot 
beoefen waaraan hulle gewoond was van hulle jare verdiep in die Egiptiese 
kultuur. Wat hulle ook al gedink het, God was nie tevrede nie. Hy het vir 
Moses gesê: “Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat 
optrek het, het verderflik gehandel. En hulle het gou van die weg afgewyk 
wat Ek hulle beveel het” (verse 7-8).

God wys uit Sy Woord dat Hy meer van diegene verwag wat verklaar dat 
hulle Hom volg. Hy wil hê dat mense Hom “in gees en waarheid” (Johannes 
4:23-24) moet aanbid—nie met korrupte, vuil praktyke wat gewortel is in die 
aanbidding van ander gode nie.

Gevolge van nuttelose aanbidding

Die Israeliete was geensins geregverdig om af te wyk van die God geor-
dende instruksies wat in die woestyn ingestel is nie. God was so kwaad vir 
hulle dade dat Hy gereed was om die volk te vernietig (Eksodus 32:10). Eers 
met Moses se pleidooi het God toegegegee en hulle gespaar (verse 11-14).

Ou-Israel se eksperimentering met die kombinasie van dele van God se 
onderrig en heidense gebruike en elemente was ’n ramp. As straf vir hierdie 
sonde het 3,000 mense hul lewens verloor (verse 27-28). Diegene wat nie 
dood gemaak is nie moes water drink wat besoedel was met poeier van die 
fyngemaalde afgod (vers 20).

Om voorbarig te wees—om ongeoorloofde vryhede te neem en om dinge 
te doen soos om God se instruksies vir aanbidding te verander—is sonde. 
Die Bybel beskryf die Israeliete se optrede as “’n groot sonde” (Ekodus 
32:21, 30, 31). God se wette is duidelik oor moedswillige gedrag (Numeri 
15:30-31).

Die beginsel is nog vandag geldig onder God se mense. Sodra ons Sy  
waarheid verstaan, is ons verplig om stappe te neem om Hom te gehoor-

Maak dit Saak vir God?
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soos Samhain ook aan Keltiese gode erke-
ning en hulde gebring het” (The Encyclo- 
pedia of Religion, bl. 177, ”Halloween”).

Verskeie antieke Halloween praktyke 
bestaan steeds in moderne vieringe. Die  
hap na appels in water was oorspronklik 
’n vorm van waarsêery om te leer van toe-
komstige huwelike. Die eerste persoon wat 
’n appel byt, sou die eerste wees wat in die 
komende jaar gaan trou … Die dwaallig …  
verteenwoordig ’n wagter op Halloween 
nag, of ’n man wat tussen die aarde en die 
bonatuurlike wêreld vasgevang is” (Jack 
Santino, All Around the Year: Holidays & 
Celebrations in American Life, 1994, bl. 26).

Die Bybel veroordeel die okkulte

Alhoewel sommige die demoniese sim-
boliek en waarsêery wat met Halloween 
gepaardgaan as onskadelike pret beskou, 
openbaar die Bybel die bestaan van bose 
geeste, gelei deur Satan die duiwel aan, 
wat God aanspreeklik hou vir groot lyding 
en hartseer wat die mensdom ondervind. 
Openbaring 12:9 praat van “die groot draak 
… die ou slang wat genoem word duiwel  
en Satan, wat die hele wêreld verlei …”

Die naam wat aan hom in die Bybel 
gegee is, Satan, staan bekend as teenstan-
der of vyand. Die apostel Johannes vertel 
ons dat “die hele wêreld in die mag van 
die Bose lê” (1 Johannes 5:19). Satan en 
die ander gevalle engele (demone) probeer 

voortdurend om die mensdom geestelik ver-
blind te hou en hulle weg te draai van hul 
ongelooflike toekoms as deel van die familie 
van God.

As ’n liefdevolle Vader, beveel God ons 
om dinge te vermy wat ons kan benadeel. 
Wat die geesteswêreld betref, let op wat 
God aan sy mense sê: “Begeef julle nie  
tot die geeste van afgestorwenes en die 
geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om 
julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is  
die HERE julle God” (Levitikus 19:31).

Benewens hierdie opdrag om praktyke 
wat verband hou met bose geeste te vermy, 
het God Ou-Israel gewaarsku om allerhande 
okkultiese praktyke te vermy: “Daar mag 
niemand by jou gevind word … wat met 
waarsêery, goëlery of met verklaring van 
voortekens of towery omgaan nie, of wat 
met besweringe omgaan, of wat ’n gees van 
’n afgestorwene vra of ’n gees wat waarsê, 
of wat die dooies raadpleeg nie. Want elk-
een wat hierdie dinge doen, is vir die HERE 
’n gruwel” (Deuteronomium 18:10-12).

God het Sy volk tot ’n ander standaard 
geroep. In plaas van bygelowe en mites, 
vertel God ons om na Hom te kyk vir ons 
seëninge, lewe en toekoms.

Moderne feesvieringe van Halloween 
mag op die oppervlak heel onskadelik voor-
kom, maar die geestelike implikasies om 
uself met die geesteswêreld te bemoei,  
is uiters ernstig. Waarsêery, spiritistiese 
borde, astrologie, toorkuns, heldersiend-
heid, nigromansie en dies meer kan almal 
verbind word met okkulte, sataniese magte 
of aanbidding van natuurlike verskynsels  
en word in die Skrif verbied.

Jesus Christus vertel ons dat “die eerste 
en groot gebod” is dat ons ons Skepper lief 
moet hê “met jou hele hart en met jou hele 
siel en met jou hele verstand” (Matteus 
22:37-38). God alleen is die gewer van die 
lewe en alle goeie dinge. Om erkenning te 
verleen aan valse gode, en om praktyke na 
te boots wat hulle vereer, is onaanvaarbaar 
en is afgodery.Ph

ot
od

is
c

Wat moet ’n vreemde waarnemer van 
Halloween dink? Ouers trek hul kin-

ders aan soos monsters, vampiere, duiwels, 
hekse en spoke en moedig hulle aan om 
totale vreemdelinge te nader om hulle te 
vra vir lekkers en ander lekkernye. Huisei-
enaars versier hul huise met beelde van 
swart katte, spoke, kabouters en gekerfde 
pampoene en verander soms hul erf in nage-
maakte begraafplase. Volwassenes trek ook 
aan in soortgelyke vreemde en uitheemse 
kostuums en gaan na partytjies waar die 
kamers versier is soos onderaardse selle of 
kelders.

Hoekom is sulke bisarre praktyke so 
populêr? Hoekom wil iemand ’n vakansie 
vier wat die morbiede en makabere beklem-
toon? Waar het sulke vreemde gebruike 
ontstaan?

Soos met Kersfees en Paasfees, kan ons 
die oorsprong van Halloween ver terug in 
die heidense verlede opspoor. The Encyclo- 
pedia of Religion sê: “Halloween, of Aller-
heilige-aand, is ’n fees wat op 31 Oktober 
gevier word voor die Christelike fees van 
Allerheiliges. Halloween is die naam vir die 
aand voor Samhain, ’n viering wat die begin 
van die winter sowel as die eerste dag van 
die Nuwejaar merk in die antieke Keltiese 
kultuur van die Britse Eilande. Die tyd van 
Samhain het bestaan uit die vooraand van 
die fees en die dag self (31 Oktober en 1 
November)” (1987, bl. 176, “Halloween”).

Behalwe Halloween het die Kelte baie 
ander vakansies onderhou, insluitend die 
winternagewening (later omskep in Kers-
fees), lentevrugbaarheidsrituele (later her-
bore as Paasfees) en Meidag as ’n oesfees.

Met betrekking tot Halloween sê The 
Encyclopedia of Religion ook: “Met hierdie 
geleentheid is geglo dat ’n byeenkoms van 
bonatuurlike kragte plaasgevind het soos 
gedurende geen ander tydperk van die jaar 
nie. Die vooraand en dag van Samhain is 
gekenmerk as ’n tyd wanneer die versper-

ring tussen die menslike en bonatuurlike 
wêrelde gebreek is. Ander wêreldse enti-
teite, soos die siele van die dooies, kon 
aardse inwoners besoek, en die mens kon 
die geleentheid gebruik om die domeine van 
die gode en bonatuurlike wesens in te dring.

“Vurige huldeblyke en offers van diere, 
gewasse en moontlik mense is gemaak om 
bonatuurlike kragte wat die vrugbaarheid 
van die land beheer het, te bevredig … Sam-
hain het die hele spektrum van nie-mens- 
like magte wat die aarde gedurende hierdie 
tydperk gedwaal het, erken” (bl. 176-177).

Op hierdie vakansiedag was daar groot 
vure op die heuwels aangesteek om bose 
geeste af te weer … Die siele van die dooies 
was veronderstel om hul huise op hierdie 
dag te besoek, en die herfsfees het ’n 
sinistêre betekenis verkry, met spoke, hekse, 
kabouters, swart katte, feë en allerhande 
demone van alle soorte wat glo rondge-
swerf het. Dit was die tyd om die bonatuur-
like kragte, wat die prosesse van die natuur 
beheer, tevrede te stel. Daarbenewens is 
Halloween beskou as die gunstigste tyd vir 
huwelike, geluk, gesondheid en dood. Dit 
was die enigste dag waarop die hulp van die 
duiwel vir sulke doeleindes aangewend is“ 
(Encyclopaedia Britannica, 15de uitgawe, 
Micropaedia, Vol. 4, bl. 862, “Halloween”).

Antieke praktyke gaan nog vandag 
voort

Soos met Kersfees en Paasfees het kerk-
leiers hierdie antieke viering aangeneem om 
hul eie doeleindes te dien. “Samhain het 
gedurende die bekering van Groot-Brittanje 
’n gewilde fees onder die Keltiese mense 
gebly. Die Britse kerk het probeer om hierdie 
belangstelling in heidense gewoontes weg 
te lei deur op dieselfde datum as Samhain ’n 
Christelike viering by die kalender te voeg. 
Die Christelike fees, die Fees van Allerhei-
liges, herdenk die bekende en onbekende 
heiliges van die Christelike godsdiens net 

Halloween: ‘n Fees van die Bose



46 Vakansiedae of Heilige Dae: Maak dit ’n Verskil Watter Dae Ons Onderhou?  47

saam. Ons besef dat die opdragte en voorbeelde in Sy Woord vir ons geeste-
like onderrig en voordeel aangeteken is (1 Korintiërs 10:6,11; Romeine 15:4).

Bykomende waarskuwings vir Christene

Die geslag van Israeliete wat vir die goue kalf gevra het, het nooit geleer 
om God te vertrou en te gehoorsaam nie. Net ’n kort rukkie later, terwyl 
hulle voorberei het om in die land in te gaan wat God hulle beloof het, het 
hulle bang geword vir die inwoners van die land en geweier om in te gaan 
(Numeri 13-14). Gevolglik het God vir hulle gesê hulle sal 40 jaar in die 
woestyn dwaal, totdat almal wat geweier het om Sy opdragte te volg, gesterf 
het (Numeri 14:33). Na hulle dood het God die volgende geslag begin voor-
berei om Kanaan in te gaan.

’n Deel van God se opdragte bevat ’n uitdruklike waarskuwing teen die 
insluiting van heidense gebruike in hulle aanbidding. Hier is Sy presiese 
woorde:

“As die HERE jou God die nasies waar jy na toe gaan om hulle uit die 
besitting te verdrywe, voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land 

woon, neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, verstrik word nadat 
hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie: 
Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien?—dat ek ook so kan doen.

“So mag jy nie handel met die HERE jou God nie; want alles wat vir die 
HERE ’n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs 
hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. Alles 
wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg 
en daar niks van weglaat nie” (Deuteronomium 12:29-32).

Ongelukkig het die Israeliete dikwels nie gehoor gegee aan God se waar-
skuwings nie. Hulle het gereeld toegelaat dat hulle fassinasie met die gods-
dienstige praktyke van diegene rondom hulle die oorhand oor hulle kry en 
het hulle weer in afgodediens verval.

Tydens die 600s vC het God nog drie waarskuwings teen hierdie soort 
gedrag gegee. Eerstens het God deur die profeet Jeremia gesê: “Maak julle 
nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van 
die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie” (Jeremia 10:2). Hier het 
God sy mense gewaarsku om nie die heidene (nie-Israelietiese) praktyke van 
die aanbidding van die hemelliggame (soos die son op 25 Desember), en ook 
teen astrologie in die algemeen, te volg nie.

In die volgende verse (3-9) beskryf God sommige van hul afgodiese 
gebruike. Hulle het ’n boom uit die bos gekap, stut dit en versier dit met 
edelmetale.

Alhoewel hierdie verslag spesifiek verwys na die opstel van ‘n voorwerp 
van afgodediens (verse 6-8), is God se opdrag hier: “Maak julle nie gewend 
aan die weg van die heidene nie,” en dit geld vir alle heidense godsdienstige 
gebruike. Kersfeesbome, mistel en kleurvolle ligte wat kom uit heidense 
winternagewening, hase en paaseiers as vrugbaarheidsimbole met demoniese 
konsepte van Halloween, en ’n aantal ander moderne tradisies, soos die 
Nuwejaarsdagviering en Valentynsdag wat hulle ontstaan het van heidense 
aanbidding. (U kan meer inligting hieroor op ons webwerf soek, www.ucg.
org.za.)

Deur hierdie opdrag te gee om nie die heidene se weg te leer nie, wou 
God hê dat Sy mense die tipe sonde wat hulle voorvaders met die goue kalf 
gepleeg het, moet vermy.

’n Paar jaar na die stelling in Jeremia het God weer sy toorn met sy volk 
uitgespreek: “Want hulle het owerspel begaan, en daar is bloed aan hulle 
hande: met hul drekgode het hulle owerspel begaan en ook hul seuns wat 
hulle vir My gebaar het, as spys vir hulle deur die vuur laat deurgaan. Verder 
het hulle My dít aangedoen: hulle het my heiligdom op dieselfde dag veront-
reinig en my sabbatte ontheilig—as hulle hul kinders vir hulle drekgode slag, 
kom hulle op dieselfde dag na my heiligdom om dit te ontheilig; en kyk, so 
het hulle gedoen binne-in my huis” (Esegiel 23:37-39).

Maak dit Saak vir God?

Sowat 2600 jaar gelede het drie jong 
mans, Sadrag, Mesag en Abednego, 

’n kulturele krisis gekonfronteer toe hulle 
beveel is om eer aan ’n valse god te bewys.

Nadat hul geboorteland van Juda deur 
die Babiloniese Ryk verower is, is die drie 
na Babilon geneem om opgelei te word in 
diens vir koning Nebukadnésar se regering 
(Daniël 1:1-7). Hulle was in ’n kwesbare 
posisie in ’n koninkryk waarin die monarg 
met absolute mag regeer het.

Die koning het ’n afgodsbeeld van goud 
gebou en het beveel dat almal aan sy skep-
ping eer moet bewys deur daarvoor neer 
te buig (Daniël 3:1-7). Alhoewel sommige 
geredeneer het dat hulle respek teenoor 
die heerser moet toon deur sommige van sy 
gebruike te aanvaar, het Sadrag, Mesag en 
Abednego besluit om respek teenoor God 
te toon deur te weier om aan hierdie bevel 
te voldoen.

Hulle het geweet hulle besluit is strafbaar 
deur in ’n “brandende vuuroond” gegooi te 
word” (verse 6,12-15), maar hulle het ferm 

gebly in hul oortuiging. Toe die tyd van 
die besluit aanbreek en die koning hulle 
persoonlik beveel om eerbied aan sy afgo-
debeeld te gee, het hulle geantwoord: “Ons 
ag dit nie nodig om u hierop ’n antwoord 
te gee nie. As onse God wat ons dien, in 
staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit 
die brandende vuuroond en uit u hand, o 
koning, verlos; maar so nie, laat dit u dan 
bekend wees, o koning, dat ons u gode nie 
sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig 
het, nie sal aanbid nie” (verse 16-18).

Hierdie moedige jongmanne was bereid 
om, indien nodig, hul lewens te gee om 
lojaliteit aan God alleen te bewys. As 
waardering aan hulle toewyding, het God 
hul lewens gespaar as ’n kragtige en won-
derbaarlike getuienis aan Nebukadnésar 
(verse 19-30). Die geloof en getrouheid van 
hierdie jongmanne bly ’n blywende voor-
beeld van respek vir God. Hulle voorbeeld 
moet ons almal inspireer om ons Skepper 
met ’n soortgelyke gevoel van lojaliteit en 
toewyding te eer.

’n Antieke Kulturele Botsing
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Hier blyk dit dat Israel een van die gebruike beoefen het soos diegene wat 
oorspronklik verband hou met die Saturnalia en aanbidding van Saturnus— 
die offer van kinders—en dan gekom het om God op een van Sy Sabbatte  
te aanbid!

Deur die profeet Sefanja het God “die wat op die dakke die leër van  
die hemel aanbid; en die aanbidders wat by die HERE sweer en sweer by 
Milkom” (Sefanja 1:5), uitgekryt. God is nie bly wanneer mense dubbelhar-
tig in hulle aanbidding is nie (Jakobus 1:8; 4:8)—en wat vals godsdienstige 
gebruike aanvaar terwyl hulle bely om Hom te aanbid.

’n Volgehoue boodskap dwarsdeur die Bybel

Sommige mense neem verkeerdelik aan dat Ou-Testamentiese verbode 
op die vermenging van heidendom met goddelike aanbidding gedurende 
die apostoliese tye ongeldig gemaak is. Niks kan verder van die waarheid 
wees nie.

Om die kontinuïteit van God se leer in die Nuwe Testament te bewys, 
gaan ons na die stad Korinte kyk. Hier vind ons een van die mees insig-
gewende voorbeelde aan oor die inkorporering van die heidendom in die 
Christendom.

Strategies geleë net suid van die smal vernouing wat sentrale Griekeland 
met die Peloponnesus verbind, het hierdie stad op ’n belangrike handelsroete 
gelê. Die inwoners het ryk geword deur goedere oor die viermyl vernouing  
te vervoer, wat handelaars ’n 200 myl reis per skip gespaar het. Aanbidding 
van Aphrodite (die Griekse godin van die liefde) was lank reeds deel van 

die stad se geskiedenis. Dit het ook met ’n tempel aan Apollo, die Griekse 
songod, gespog.

Watse tipe stad was Korinte in die eerste eeu? “Die apostel Paulus het ’n 
groeiende kerk begin wat bestaan het uit sommige mense van die wêreld wat 
na Korinte gevlug het om deel te neem aan die dobbelary, wettige tempel-
prostitusie, sake avonture en vermaaklikheid in ’n eerste-eeuse hawestad … 

“Die stad het gou ’n smeltkroes geword vir die ongeveer 500,000 mense 
wat daar gewoon het met Paulus se aankoms. Handelaars en matrose, angstig 
om op die hawens te werk, het na Korinte geëmigreer. Professionele dobbe-
laars en atlete, wat op die Isthmian spele gewed het, het hulle daar gevestig. 
Slawe, soms vrygelaat, maar met geen plek om te gaan, het dag en nag in die 
strate rond gedwaal en prostitute (beide mans en vroue) was volop. Mense  
uit Rome, die res van Griekeland, Egipte, Klein-Asië—inderdaad, die hele 
Middellandse wêreld—het die gebrek aan standaarde en vryheid van denke 
wat in die stad geheers het, geniet.

“Dit was die mense waaruit die Korintiese kerk uiteindelik bestaan 
het. Hulle moes leer om in harmonie saam te leef, alhoewel hul nasionale, 
sosiale, ekonomiese en godsdienstige agtergronde baie verskillend was” 
(Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary, “Corinth”).

Paulus se opdrag oor ander godsdienstige praktyke

Paulus het aan hierdie diverse groep, hoofsaaklik heidene met ’n tradi-
sie van afgodsaanbidding (1 Korintiërs 12:2), die kwessie aangespreek of 
buite godsdienstige praktyke en gewoontes enige plek onder God se mense 
gehad het:

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter  
deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter ge- 
meenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het 
Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? 
Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle 
is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle 
woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 
’n volk wees.

“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en  
raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle  
’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, 
die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons 
van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heilig-
making in die vrees van God volbring” (2 Korintiërs 6:14-18; 7:1).

In plaas daarvan om sommige van die heidense gebruike as Christen te 
hernoem of om die nuwe bekeerlinge toe te laat om sommige van hul vorige 
praktyke te behou, het die apostel Paulus beveel dat hulle al hierdie vorms 

Maak dit Saak vir God?

      Vreugde en gemoedsrus kom uit die 
       neem van die regte keuses, omdat 
u weet dat u God se opdrag in die Bybel 
gehoorsaam.

Voor die tyd van koning Josía van Juda 
het die perkamentrol wat die Boek van die 
Wet bevat het, verlore gegaan, saam met 
die kennis van God se feeste. Maar Hilkía, 
die hoëpriester, het daardie boek gevind, en 
Safan, die skrifgeleerde, het dit gelees in die 
teenwoordigheid van Josía. Die berouvolle 
koning het gou die ware aanbidding van 
God terug gebring volgens die opdrag wat 
hy in die perkamentrol gevind het.

Een van Josía se eerste stappe om God 
weer behoorlik te aanbid, was om die 

onderhouding van Pasga en die Fees van 
die Ongesuurde Brood terug te bring. Vir 
’n tyd lank het die hele land die regverdige 
ywer van die jeugdige koning gevolg, en 
’n nasionale feesonderhouding het plaas-
gevind soos eeue lank nie gesien is nie  
(2 Kronieke 34-35).

Later is ook dieselfde gees van gehoor-
saamheid en vreugdevolle feesviering in die 
Joodse nedersettings in die Heilige Land 
gedurende die dae van Esra en Nehemia se 
bestaan. Nie net het die mense die fisieke 
aspekte van hierdie dae geniet nie, maar 
die nasie het ook ’n nuwe begrip van God 
se Woord gekry (Nehemia 8:9-12).

Die Genot van Gehoorsaamheid

’n
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van aanbidding moet vermy. Hy het die seksuele immoraliteit wat ’n alge-
mene deel van die vrugbaarheidsrituele was ter ere van die godin Aphrodite 
(1 Korintiërs 6:13,18; 1 Tessalonisense 4:3) veroordeel. Ongetwyfeld het die 
nuwe kerk nie deelgeneem aan die wintersnagewening nie, wat die songod 
Apollo vereer het. Hulle het dit ook nie nagevolg om Christus te eer nie— 
aangesien dit glad nie Christus sou vereer nie.

Die Christendom wat aan die Bybel getrou is, leer sy volgelinge dat “aan-
gesien ons dit weet dat ons oue mens saam (met Christus) gekruisig is, sodat 
die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die 
sonde sou dien nie” (Romeine 6:6). As iemand ernstig daartoe verbind is om 
Christus te volg, “is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, 
dit het alles nuut geword” (2 Korintiërs 5:17).

Paulus verduidelik dat ons nie ons gunsteling ou godsdienstige tradisies 
moet behou nie. Inderdaad, “dit het alles nuut geword”! As deel van die “oue 
mens” (Efesiërs 4:22; Kolossense 3:9) moet ons vorige aanbiddingsmaniere 
nie meer gedoen word nie.

Soos Jesus geleer het, kan ons eenvoudig nie twee here dien nie (Matteus 
6:24; Lukas 16:13). Ons kan nie twee kompeterende stelsels van aanbidding 
gelyktydig omhels nie.

Ons sien die ooglopende kontinuïteit tussen die Ou en Nuwe Testamente 
van die Bybel; die Nuwe Terstament verbied ook die praktyk om heidense 
tradisies te meng met die aanbidding van God. Ons moet God “in gees en 
waarheid” aanbid (Johannes 4:23-24).

Gesag van die mens of van God?

Aangesien God so sterk gekant is om Sy geopenbaarde dae van aanbid-
ding te verander (Deuteronomium 12:32; Openbaring 22:18-19), deur watter 
gesag het mense die dae verander wat ons waarneem? Hier is wat The  
Encyclopedia Britannica van sommige vroeë Christene sê: “Alhoewel 
baie van Jesus se dissipels voortgegaan het om die spesiale tye en seisoene 
van die Joodse wette te onderhou, het nuwe bekeerlinge met die gewoonte 
gebreek omdat hulle dit nie meer as nodig beskou het nie” (15de uitgawe, 
Vol. 4, bl. 601, “Church Year”). Let op die gebrek aan goddelike magtiging. 
Die mense het besluit om hierdie verandering te maak.

Een menslike-uitgedinkte verandering in die vroeë eeue na Christus, was 
om op Sondag te aanbid eerder as die Sewendedag Sabbat, die dag wat in 
die Bybel beveel is. Dieselfde bron erken dat “die Nuwe Testamentiese ge- 
skrifte verduidelik nie hoe die praktyk begin het nie” (ibid., bl. 603). Som-
mige teorieë toon aan dat hierdie verandering plaasgevind het ter ere van 
Christus se opstanding. Ons het reeds gesien dat hierdie rasionalisasie 
gebrekkig is omdat Christus opgewek was na aan sononder Saterdag eerder 
as op die Sondagoggend.

Om God se jaarlikse feesdae met heidense vakansiedae te vervang was 
ook gedoen in dieselfde gees. Hierdie selfde ensiklopedie artikel maak hier-
die eerlike erkenning: “In teenstelling met die siklus van feeste en vaste van 
die Joodse wet, is die [moderne] Christelike jaar nooit gebaseer op ’n god-
delike openbaring nie. Dit is eerder ’n tradisie wat altyd onderhewig is aan 
verandering deur kerklike wetgewing. Elke selfregerende kerk behou die reg 
om die kerkjaar voor te skryf” (bl. 601).

Toe die koninkryk van Israel na Salomo se dood verdeel is, het koning 
Jeróbeam van die noordelike 10 stamme die datum van die jaarlikse herfs-
fees verander vanaf die sewende tot die agtste maand van die Hebreeuse 
kalender (1 Konings 12:32-33). So het die eerste koning van die nuwe noor-
delike Israelitiese koninkryk ’n korrupte patroon in die land se godsdiens-
tige lewe gevestig, wat uiteindelik gelei het tot die vernietiging van die 
noordelike stamme in die hande van die Assiriese Ryk.

Dwarsdeur die geskiedenis van die noordelike koninkryk het die politieke 
en kerklike leierskap hardnekkig voortgegaan in “sonde vir die huis van 
Jeróbeam” (1 Konings 13:34; 15:30; 16:2-3, 19; ens.), waarvan een sy onge-
magtigde verandering van die datum van ’n Godgeordende godsdienstige 
fees was.

Tyd om nie-Bybelse godsdienstige tradisies agter te laat

As skepsels van gewoontes kan ons vind dat ons tradisies strydig met 
God se opdragte volg. Byna 2,000 jaar gelede het Jesus Christus daarop 
gewys dat ’n godsdienstige groep, die Fariseërs, in so ’n situasie was. Hy 
het vir hulle gesê: “Tereg het Jesaja oor julle, geveinsdes, geprofeteer soos 
geskrywe is: ’Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van 
My af. Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van 
mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oor-
lewering van mense vas … Julle verstaan dit goed om die gebod van God 
opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou” (Markus 7:6-9).

Om net te verklaar dat iets Christelik is, maak dit nie so nie. Ongeag wat 
ons tradisies was of watter rasionalisasies ons mag gebruik, is die Bybel 
duidelik dat ons ons Skepper se aanwysings moet volg op Sy dae en aanbid-
dingsvorme.

In Kolossense 2:8 waarsku die apostel Paulus: “Pas op dat niemand julle 
as ’n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens 
die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld 
en nie volgens Christus nie” (Kolossense 2:8).

Net so onthul een van die laaste boodskappe in die Bybel ’n waarsku- 
wing vir mense wat vasgevang is in ’n wêreldwye stelsel wat hulle self in 
opposisie tot God gevestig het: “Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie 
gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want 

Maak dit Saak vir God?
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haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou” 
(Openbaring 18:4-5).

Ons het ’n keuse. Ons kan die feesdae wat deur God ingestel is kies, of  
dit vervang met vakansiedae wat mense, wie onbewustelik deur Satan mislei 
is, ingestel het. Die keuses wat ons maak, beïnvloed ons lot en beïnvloed ons 
verhouding met ons Skepper.

Ons kan groot gerustheid hê in die betekenis van die aanbiddingsdae 
wat in die Bybel geopenbaar word, aangesien hulle die wonderlike plan van 
God verteenwoordig, wat elke mens ’n geleentheid sal gee om Sy manier 
van lewe te verstaan en te aanvaar nou, of, vir die meerderheid van mense, 
in die tyd wat gaan kom. As u oë oopgemaak is, het u ’n duidelike verant-
woordelikheid om vandag die regte keuse te maak. Sal u nou stappe neem 
oor wat u weet? United Church of God, South Africa
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