ALLE FEESTEN OP EEN RIJ…
De feesten van Israël, meestal Joodse feesten genoemd, zijn de wekelijkse sabbat en de jaarlijkse
hoogtijdagen voorgeschreven in de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament). Ze gedenken Gods handelen
in de geschiedenis (verleden en toekomst) en vieren zijn goedheid in het onderhouden van de
schepping.
– De Sabbat (sjabat)
De zevende dag waarop niet gewerkt mag worden. Gedenken van Gods scheppingswerk en de
verlossing uit Egypte. Samenkomsten in de synagoge. Jezus gaf op Sabbat onderwijs in de synagoge. Zo
ook de apostel Paulus.
– Pascha of Paasfeest (pesach)
De vijftiende van de eerste maand, een symbolische avondmaaltijd, waarvoor in Bijbelse tijden een lam
werd geslacht. Gedenken van de exodus uit Egypte en alle andere momenten in de geschiedenis waarop
God zijn volk heeft verlost en beschermd. Het ‘laatste avondmaal’ van Jezus was een Pesach maaltijd.
Hij stierf op de voorbereidingsdag van Pesach.
– Ongezuurde Broden (matsot)
Vanaf Pesach zeven dagen lang ongezuurde broden (matzes) nuttigen. Teken van een nieuw begin en
een innerlijke reiniging. Gedenken van de uittocht uit Egypte en het begin van de tocht door de woestijn.
– Eerstelingfeest (sfirat ha’omer)
De eerste dag van de week van Ongezuurde Broden (een zondag). Presentatie van de eerste opbrengst
van de oogst geofferd. Begin van het oogstseizoen. Op deze dag verscheen Jezus als de Opgestane aan
zijn discipelen.
– Wekenfeest of Pinksteren (sjavoe’ot)
Zeven weken plus een dag na het Eerstelingfeest (Pinksteren komt van het Griekse pentekosta = vijftig).
Presentatie van de eerste schoven van de tarweoogst. Gedenken van de verbondssluiting en de gave
van de Torah (wet) op de Sinaï. Op dit feest ontvingen Jezus’ discipelen de Heilige Geest, vijftig dagen
na zijn opstanding.
– Dag van de Bazuin (jom hasjofar)
Eerste dag van de zevende maand. Blazen van de sjofar, begin van tien dagen van inkeer en bezinning,
als voorbereiding op de Verzoendag. In het na-Bijbelse jodendom werd dit het Nieuwjaar geworden
(rosj hasjana). Gedenken van de schepping.
– Verzoendag (jom kippoer)
Tiende dag van de zevende maand. Volledig vasten en gebed. In de Bijbelse tijd was er een offerritueel
voor de bewust gepleegde overtredingen te ‘bedekken’ (letterlijke betekenis van kippoer).
– Loofhutten (soekkot)
Vanaf de vijftiende van de zevende maand verblijft men zeven dagen lang in geïmproviseerde tenten,
als herinnering aan de tocht van de Israëlieten door de woestijn. Het Loofhuttenfeest ziet uit naar de
messiaanse tijd waarin de volken samen met Israël God zullen eren. Tijdens dit feest deed Jezus zijn
beroemde uitnodiging: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en levend water drinken (= heilige
Geest ontvangen) (Joh. 7:37-39).

In latere Bijbelse tijden zijn nog twee feesten ingesteld:
– Vernieuwing of Inwijding (chanoekkah)
In december. Ingesteld na de overwinning van de Maccabeese vrijheidsstrijders op de Syrische legers
die het Judese land bezet hielden. Gedenken dat toen de tempel werd gereinigd van heidense smetten
(165 v.C.). Kenmerkend is de kandelaar van Chanoekka negen armen. Het licht daarvan staat symbool
voor de trouw van God aan zijn volk.
– Lotenfeest (poerim)
In maart. Ingesteld door koningin Ester, nadat het Joodse volk door Gods ingrijpen was ontsnapt aan
een volledige genocide. Gedenken dat God zijn volk nooit definitief zal overlaten aan zijn vijanden.

