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Gods profetische oogstfeesten 

of de  

kerkelijke feesten?  

 

 
 

 Leviticus 23:2b:    

…. deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 

 

Deuteronomium 4:2 

Gij zult tot dit woord dat ik u gebied, niet toedoen,  

ook daarvan niet afdoen;  

opdat gij bewaart de geboden van den HEERE uw God, die ik u gebied. 
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1 Voorwoord 

 
Geachte lezer(es), 
 
 
Voor u ligt een document dat is ontstaan na een onderzoek van Gods feesten in de Bijbel. Omdat Gods Woord 
de enigste betrouwbare waarheid is waarin Hij ons leert hoe Hij gediend wil worden is het heel belangrijk dat wij 
vanuit de Bijbel willen leren wat Hij van ons vraagt tot eer van Hem.  
 
 
Feesten en inzettingen moeten vanuit Gods Woord geleerd worden. Eigen kerkelijke feesten of dagen mogen 
niet ingepast worden in Gods Woord. Bij het onderzoek naar Gods feesten is alleen de Bijbel als Zijn onfeilbaar 
Woord gebruikt zonder terug te vallen en te bouwen op andere bronnen, (oud) vaders, gebruiken, tradities of 
gewoontes. Dit document geeft een overzicht van: 

 
In dit document worden de ernstige mistanden in de (Protestants) Christelijke kerken duidelijk aan het licht 
gebracht. Deze mistanden zijn geërfd van de Roomse kerk en worden helaas nog veelal onwetend aangehangen 
en geleerd. De HEERE leert om dwalingen scherp aan te geven:  
 
Titus 1:13b Daarom, bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, 
 

(HEERE is het door de vertalers gekozen woord voor Gods Hebreeuwse naam  הןה' of JHWH) 
 
We moeten vasthouden aan het getrouwe Woord de Bijbel om iedereen die andere zaken leert dan wat de 
HEERE leert, te weerleggen:  
 
Titus 1:9 Die vasthoudt aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen 
door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. 
 
 
Het vieren van Gods profetische feesten volgens Gods kalender, zoals Hij ons leert, is God vererend, tot eer van 
Hem die ons eerst heeft liefgehad waarna wij uit liefde en tot eer van Hem op Zijn uitnodiging Zijn feesten willen 
vieren:  
 
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.  
 
 
Laten we de HEERE bidden dat de leer van de vele kerken om inzettingen, eigen datums, de jaarlijkse uit- en 
inwijding van de heidense kalender, inlegkunde en verdraaiingen te leren die de HEERE niet leert spoedig te niet 
zal worden gedaan. We hopen dat ook de kerken die nu nog vast zitten aan eigen inzettingen ootmoedig zullen 
gaan buigen voor de leer die de HEERE leert in Zijn onveranderlijke Woord: 
 
Matthéüs 5:19a Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, 
die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen;  
 
Jesaja 11:9b want de aarde zal vol kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 
 

en de 
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Wij hopen en bidden dat u dit document, maar bovenal zelf de Bijbel wilt lezen, herlezen én onderzoeken en wilt 
leren hoe de HEERE vraagt om Hem te eren uit dankbaarheid voor Zijn genade. Zodat ook Zijn profetische 
feesten gevierd mogen worden tot eer van de HEERE met zicht op Christus, Zijn verlossingswerk en Zijn 
komende Koninkrijk.  
 
Efeziërs 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
 
Mocht u vragen, aanvullingen of verbeteringen hebben dan vernemen wij dit graag. Het is ook uw plicht om 
elkaar aan te scherpen vanuit van Gods Woord. U mag al uw vragen of opmerkingen op grond van Gods Woord 
altijd mailen naar info@bijbelsefeesten.com. Wij hopen u dan op grond van de Bijbel een antwoord te kunnen 
geven en willen indien nodig dit document aanpassen.  
 
 
De inhoud van dit document mag zonder enige beperking worden gebruikt tot Gods eer. Wij wensen u Zijn 
onmisbare zegen toe bij het lezen en onderzoeken van Zijn Woord. 
 
 
 
Uw medereizig(st)er,  
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2 Zijn Gods feesten vervuld? 

 
Zijn de hoogtijden van de HEERE, Gods profetische feesten, zoals de HEERE deze leert vervuld en daardoor 
afgeschaft? 
 
Laten we luisteren naar wat Jezus zelf leert in Het Nieuwe Testament over één van dé hoogtijden van de 
HEERE, Gods pascha: 
 
Lukas 22:15-16 Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; 16 Want Ik 
zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. 

Als men leert dat het pascha al vervuld is dan spreekt men Jezus en Zijn Vader tegen.  

Het pascha zal pas in het Koninkrijk van God vervuld zijn! Het Offer (Jezus’ dood) is gebracht door Jezus 
zelf. De mensen zullen Zijn pascha blijven eten met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn om Zijn 
dood daarmee te gedenken totdat het pascha vervuld zal zijn in Zijn Koninkrijk. 

1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. 
Zijn dood, van Zijn Lichaam zonder zonden en Zijn vergoten bloed, is ons Pascha. 
 
Ook Paulus leert het feest van de ongezuurde broden niet af maar spoort in het Nieuwe Testament aan om dit 
feest te vieren: 1 Korinthiërs 5:8 Zo dan, laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den 
zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. 
 
Het bedenken van redenen om Gods hoogtijden, waaronder Zijn pascha (hét moment van het gedenken van Zijn 
dood) en het feest van de ongezuurde broden als vervuld te leren is vijandschap tegen God zonder dat dit 
mogelijk beseft wordt. 
 
Romeinen 8:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet 
Gods niet; want het kan ook niet. 
 
Als u zich aan Gods wet, Zijn leer en Zijn feesten, onderwerpt vervallen de eigen inzettingen. Als men de eigen 
inzettingen en feesten vasthoudt kan men zich niet aan Gods leer onderwerpen zoals ook bovenstaande tekst 
aangeeft. Men kan geen twee heren dienen! 
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3 Des HEEREN hoogtijden of Joodse feesten? 

 

 Van wie zijn des HEEREN hoogtijden?  

De Bijbel leert onder andere in Leviticus van wie de hoogtijden van de HEERE zijn: 
 
Leviticus 23:2b 
… De gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult,… 
 
Het Zijn de hoogtijden van de HEERE, Gods feesten. Het zijn niet de feesten van de Joden of een bepaalde 
groep mensen maar het zijn feesten van de HEERE.  
 
De HEERE geeft Zijn feesten waarop Hij mensen uitnodigt! 
 
De Bijbel leert verder: 
Leviticus 23:2b: De gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige 
samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 
 
Gods feesten worden hier nogmaals genoemd: Mijn gezette hoogtijden. De Bijbelse feesten Zijn heilige 
samenroepingen. Zijn feesten zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten die wel of niet naar eigen goeddunken 
bezocht kunnen worden. Het zijn Gods heilige samenroepingen.  
 
De HEERE roept u op Zijn feesten!  
 
Vele genodigden willen echter niet komen maar houden eigen kerkelijke feesten op andere datums volgens de 
eigen heidense afgodskalender! 
 
 

 Aan wie zijn de feesten van de HEERE bekend gemaakt? 

De feesten van de HEERE zijn bekend gemaakt aan de Israëlieten en de vele vreemden die meetrokken uit 
Egypte.  

Exodus 12:38a En veel vermengd volk trok ook met hen op,… 

Leviticus 23:2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN,… 

De vele vreemden die geen nakomelingen van Jacob waren trokken mee. Ook zij ontvingen Gods wetten, 
feesten en inzettingen. Gods feesten waren ook voor de vele vreemden die meetrokken. Zjj werden als kinderen 
Israëls behandeld zoals ook het Nieuwe Testament leert: 

Galaten 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Voor de vreemden leert de Bijbel dezelfde leer als voor de Israëlieten. Een en dezelfde wet geldt voor de 
vreemdeling en de Israëliet: 

Exodus 12:49 Enerlei wet zij voor den ingeborene en voor den vreemdeling die als vreemdeling in het midden 
van u verkeert. 

Gods feesten zijn aan de Israëlieten en de vreemden die zich bij hen gevoegd hadden bekend gemaakt en 
geleerd. De Israëlieten kregen de opdracht om deze bekend te maken aan alle volken. Zie de volgende 
paragraaf. 
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 Aan wie moeten de Israëlieten Gods feesten bekend maken? 

De feesten van de HEERE moeten de Israëlieten uitroepen en bekend maken volgens: 
Leviticus 23:2b: De gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult, 

Vreemden binnen de poorten / grenzen van Israël: 
Gods inzettingen en Zijn feesten moeten aan de vreemdelingen binnen hun poorten (steden en land) bekend 
gemaakt worden: 

Deuteronomium 31:12 Vergader het volk, de mannen en de vrouwen en de kinderkens, en uw vreemdelingen die 
in uw poorten zijn; opdat zij horen en opdat zij leren, en vrezen den HEERE uw God en waarnemen te doen alle 
woorden dezer wet. 

Vreemden buiten de grenzen van Israël:  
De feesten van de HEERE moeten niet alleen aan de vreemdelingen binnen Israël geleerd worden maar moeten 
zelfs aan alle heidenvolken bekend gemaakt worden zoals Jesaja leert:  
 
Jesaja 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het 
huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden.  

Volgens Jesaja komt de tijd dat de heidenvolken weer willen leren uit Gods Woord over Zijn feesten en 
inzettingen tot eer van Hem. In de toekomst zal uit Sion Gods wet, Zijn leer, weer uitgaan en bekend gemaakt 
worden en Zijn woord vanuit Jeruzalem. Geen nieuwe leer met de kerkelijke inzettingen en kerkelijke feesten 
volgens een heidense zonnegodkalender (de actuele kalender in Nederland en vele andere landen) maar Gods 
leer met Zijn Hoogtijden zoals de Bijbel leert volgens Zijn maankalender:  

Jesaja 2:3b Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 

Jesaja 66:22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen 
staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, 
alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 

Gods wet, Zijn leer, zal over de hele wereld bekend worden: 
Jesaja 11:9b …want de aarde zal vol kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee 
bedekken. 
 
 
 

 De heidenen zullen Gods profetische feesten weer willen leren 

Toen de HEERE Zijn feesten bekend maakte was er nog geen sprake van Joden. Gods feesten zijn, evenals Zijn 
geboden, geopenbaard aan de Israëlieten en de vele vreemden die meetrokken uit Egypte en gelden volgens 
de Bijbel voor alle volken van de hele aarde. De Bijbel leert niet dat de heidenvolken andere feesten van de 
HEERE hebben dan de Israëlieten.  
 
Aan de profetische feesten die in het voorjaar vallen heeft Christus bij Zijn eerste komst een extra betekenis 
gegeven.  
 
De profetische feesten die in het najaar vallen zien uit naar Christus’ wederkomst en de komst van Zijn koninkrijk. 
 
Jezus heeft:  

- de naam van de profetische feesten van Zijn Vader niet veranderd, 
- de Bijbelse maankalender van Zijn Vader niet afgeschaft,  
- de Bijbelse datums van de profetische feesten van Zijn Vader niet veranderd.  

 
Onze God en Koning nodigt op Zijn feesten niet alleen Zijn volk (Joden) maar ook de heidenen. De heidenen 
zullen Gods feesten en inzettingen in de toekomst weer gaan leren: 
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Jesaja 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het 
huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden.  
 
De vele volken (heidenen!) zullen Gods feesten weer gaan leren om de HEERE te dienen gelijk Zijn volk Israël: 

 
1 Koningen 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot 
U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te 
weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. 
 
Zodat ook de vele volken (heidenen!) de HEERE met het vieren van zijn profetische feesten zullen eren: 

 
Jesaja 56:7b want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.   
 
De profeet Zacharia leert in hoofdstuk 14 dat de heidenen van jaar tot jaar Gods Loofhuttenfeest weer zullen 
gaan vieren volgens Gods kalender: 
 
Zacharia 14:16-19 
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, 
die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren 
het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar 
Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen 
wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch 
komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, 
om te vieren het feest der loofhutten. 19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller 
heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 
 
Het loofhuttenfeest wordt op dezelfde datums volgens Gods kalender gevierd als het feest der inzameling. 
Het feest der inzameling is dé dankweek voor gewas en arbeid (De HEERE leert niet één dankdag in de maand 
november van de actuele heidense kalender). 
 
Als aanvullend element hebben de Joden de opdracht gekregen om op het feest der inzameling (de dankweek 
voor gewas) ook te gedenken dat zij in loofhutten hebben gewoond: 
 
Nehemia 8: 15 En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat 
de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest (feest der inzameling) in de zevende maand; 
 
Het Loofhuttenfeest wordt tijdens het Feest der inzameling gevierd. 
 
 Feest der inzameling = dankweek voor gewas en arbeid  
 Loofhuttenfeest = herdenken van het wonen in de loofhutten op het feest der inzameling 
 Feest der inzameling = Loofhuttenfeest (valt op dezelfde datums volgens Gods kalender!) 
 
In de bijbel wordt het feest der inzameling, waarop tevens herdacht werd dat men in loofhutten woonde, in het 
kort aangeduid als: LOOFHUTTENFEEST. Vergeet dan niet dat dit het feest der inzameling is met gelijktijdig 
het herdenken dat de Joden in loofhutten woonden. 
 
Bovenstaand gedeelte uit Zacharia 14 wordt in de kerk niet geleerd omdat dit niet past in de geërfde (Roomse) 
kerkleer.  
 
De (Roomse) kerk leert dat de heidenen Gods loofhuttenfeest (het feest der inzameling = dankweek voor gewas) 
NIET moeten vieren. Terwijl Gods Woord in Zacharia duidelijk leert dat de heidenen dit feest dit WEL zullen 
vieren als dankweek voor gewas en arbeid. Wie gehoorzaamt u, de HEERE of de kerk?  
Zie ook www.loofhuttenfeest.com. 
 
Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit 
betaamt allen mensen.   
 
Het betaamt alle mensen. Heidenen zijn ook mensen. De HEERE leert zelf dat Zijn geboden waaronder Zijn 
feesten ook gelden voor de heidense mensen. De heidenen hebben geen andere Bijbelse feesten of andere 
datums. 
 
Jesaja 56:3a En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft 
mij gans en al van Zijn volk gescheiden;  
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Zijn volk is het volk van de Israëlieten zoals de Bijbel leert: 
 
Exodus 3:10 Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk (de kinderen Israëls!) uit Egypte voert. 
 
Ook het Nieuwe Testament leert dat Gods uitverkoren volk het nageslacht van Abraham is waar de heidenen bij 
mogen horen als zij van Christus zijn: 
 
Galaten 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

 
Jesaja 56:6-7 6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des 
HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, (er zou dus een tijd komen dat de 
sabbat niet meer geheiligd zou worden, de tijd waarin wij nu nog leven) dat hij dien niet ontheilige, en die aan 
Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn 
bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een 
bedehuis genoemd worden voor alle volken.   
 
Micha 4:1-2 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal 
vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem 
toevloeien. 2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des 
HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden 
wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.   
 
Romeinen 15:10b Weest vrolijk, gij heidenen, met Zijn volk. 
 
Efeze 2:19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
 
Filippenzen 3:16-17 
16  Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelven regel wandelen, laat ons hetzelfde 
gevoelen. 17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij 
ons tot een voorbeeld hebt. 
 
Gods profetische feesten zijn voor ieder die in Hem gelooft en Hem willen eren zoals Hij ons dit in Zijn Woord 
leert. Wie Hem wil eren volgens Zijn Woord slaat Gods uitnodigingen om Hem te eren met Zijn feesten, op de 
datums van Gods kalender, niet af! 
 
Als u uzelf af wilt zonderen van Gods volk (de Israëlieten), andere feesten en datums leert, dan spreekt u Gods 
Woord en God zelf tegen. Gods Woord leert namelijk dat Hij de God is van het volk Israël waar de gelovigen uit 
de heidenen bij mogen horen. 
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 Volgens welke kalender behoren Gods feesten gevierd te worden? 

 
De datums voor Gods feesten heeft de HEERE vastgesteld op Zijn gezette tijden, vaste datums, volgens Zijn 
kalender: 
 
Leviticus 23:4 Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, dewelke gij uitroepen 
zult op hun gezetten tijd. 
 
Zijn gezette hoogtijden behoren gevierd te worden op de datums van Zijn kalender aan de hand van de stand van 
de maan. Niet volgens de god-onterende actuele heidense zonnekalender van paus Gregorius, gebaseerd op de 
stand van de zon, die door bijna de hele wereld en de kerk wordt gebruikt. Door zich aan te passen aan de 
heidense kalender vereert de kerk een heidense inzetting. Hiermee knielt de kerk voor een verschrikkelijk God-
onterend afgodsbeeld, de heidense ‘kerkelijke’ kalender. 
 
Als u een uitnodiging krijgt voor een feest van een aardse koning op een door de koning bepaalde datum gaat u 
dan ook eigenwijs op een andere datum volgens een andere kalender? Zo ja, dan heeft u 100% kans dat u het 
feest van de koning misloopt. 
 
Als u een uitnodiging krijgt van de hemelse Koning voor Zijn feesten volgens Zijn Bijbelse maankalender gaat u 
dan op andere datums volgens de heidense zonnekalender van paus Gregorius? Zo ja dan heeft u 100% kans 
dat u het feest van de hemelse Koning misloopt. Bovendien onteert u dan de Koning met uw eigen inzettingen. 
 
 
Gaat u op andere datums omdat: 
 

- u zich niet thuis voelt bij de andere gasten die wel op Gods feesten volgens Zijn kalender 
samenkomen?  

 
- uw eigen bekenden en familie ook de eigen Christelijke feesten vieren volgens de heidense 

zonnekalender? 
 
- u dat beter uitkomt? 
 
- u de heidense zonnekalender van de paus boven Gods maankalender blijft zetten? 

 
 

Wat denkt u dat de hemelse Koning vindt van: 
 

- het afslaan van Zijn uitnodigingen om Zijn profetische feesten te vieren, die uitzien naar de komst van 
Christus en Zijn koninkrijk? 

 
- het weigeren om te komen op Gods gezette tijden, Zijn datums?  

 
 
Veracht Gods feesten volgens Gods kalender niet. Gods feesten zijn gekoppeld aan de stand van de maan 
waarbij van de drie grootste feesten twee zelfs exact op volle maan (Gods feestlicht) vallen.  
 
 
U zou de heidense zonnekalender kunnen gebruiken voor uw dagelijkse werk en planning maar niet voor het 
vieren van Gods feesten. Gods maankalender is bepalend voor Zijn gezette Hoogtijden, niet de zonnekalender 
omdat de datums van Gods feesten gekoppeld zijn aan de stand van de maan: 
 

Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den 
dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden (Hoogtijden, feesten), en tot dagen en 
jaren. 
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 De oorzaak van het vergeten of verachten van Gods Feesten 

Des HEEREN hoogtijden worden vaak (minachtend) “Joodse feesten” genoemd ten gevolge van antisemitisme 
(Jodenhaat).  

De vervangingstheologie leerde (en leert vaak nog) dat de kerk in plaats van Israël was gekomen en dat de kerk 
Gods volk was geworden. Tegelijkertijd werden Gods feesten, die de Joden altijd vierden volgens Gods 
maankalender, afgeschaft en verboden en leerde de (Roomse) kerk de eigen kerkfeesten volgens de heidense 
zonnekalender. Dit is pure antisemitisme, haat tegen Gods volk Israël. 

De vervangingstheologie is vele eeuwen lang van de kansels gepreekt totdat de profetieën in vervulling gingen 
die leren dat God Zijn Volk nooit zou vergeten en weer terug zou brengen in het land Israël. Helaas slepen veel 
kerken de gevolgen van deze eeuwenoude antisemitische vervangingstheologie (met onder andere de eigen 
kerkfeesten volgens de heidense zonnekalender) nog (onwetend) mee. 

Inmiddels hebben veel kerken in theorie afstand genomen van de vervangingstheologie echter helaas nog niet in 
de praktijk. Veel kerken leren ten gevolge van de vervangingstheologie nog steeds de (Roomse) Christelijke 
feesten op datums volgens de heidense zonnekalender. Veel kerken zitten gevangen in hun eigen (Roomse) 
leerstellingen en dogma´s zonder dat zij dit (willen) beseffen. Dominees die dit (enigszins) beseffen laten hun 
kerkgangers vaak bewust nog in onwetendheid.  

De vervangingstheologie, waarbij gedacht werd dat de kerk in plaats van Israël was gekomen is antisemitisme 
waarbij: 

-  bewust gebroken werd met Gods feestdagen (des HEEREN Hoogtijden volgens Lev. 23:2b) die de 
Joden nauwgezet volgen en bekend moeten maken aan de heidenvolken. 

- bewust gebroken werd met Gods kalender die Gods volk (de Israëlieten) nauwgezet volgen. 

In de praktijk is door veel kerken nog geen afstand genomen van (de gevolgen van) vervangingstheologie maar 
zet men zich nog steeds af van Gods volk (Israël) met de eigen Christelijke inzettingen, feesten en datums die de 
HEERE niet leert. 

 

 Gods feesten wijzen op Christus 

 
De hoogtijden des HEEREN zijn profetisch en wezen en wijzen nog steeds op Christus. De profetische feesten 
die in het voorjaar vallen heeft Christus met Zijn eerste komst van nog hogere betekenis voorzien zodat wij daar 
jaarlijks aan herinnerd mogen worden door deze te vieren zoals de Bijbel deze leert. Jezus heeft de profetieën 
over de profetische voorjaarsfeesten met Zijn eerste komst bevestigd. De profetieën zijn daarmee niet 
afgeschaft maar vervuld. 
 
 
Kan een Bijbelse profetie afgeschaft worden?  
Uiteraard niet. Een profetie kan niet afschaft worden, wel kan deze bevestigd worden en dat is wat Christus heeft 
gedaan door Zijn werk tijdens Zijn eerste komst met Gods profetische feesten die in het voorjaar vallen. 
 
De Bijbel leert dat Gods feesten niet zijn afgeschaft (zie hoofdstuk 2). Jezus’ werk van Zijn eerste komst viel 
samen met Gods profetische feesten in het voorjaar, tijdens de eerste oogst, die zien op de eerste oogst van 
gelovigen, de eerstelingen. 
 
De andere profetische feesten, de feesten in het najaar vallen samen met de tweede oogst, de (fruit)oogst in het 
najaar. Deze zien uit naar Christus’ wederkomst, zijn tweede komst met de komst van Zijn koninkrijk en 
de grote oogst van gelovigen. Deze profetische feesten heeft de kerk vergeten of heeft deze afgeschaft maar 
deze zullen de heidenen weer gaan vieren waaronder het Loofhuttenfeest (wat gelijk gevierd wordt met het 
Feest der inzameling, hét grote oogstfeest) volgens Zacharia 14.  
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 Samenvatting des HEEREN Hoogtijden 

 
Leviticus leert dat de hoogtijden des HEEREN: 

 
- geen feesten van de Israëlieten maar Gods feesten zijn, 
 
- op Gods gezette tijden gevierd worden, volgens Gods maankalender,  
 
- niet gevierd kunnen en mogen worden volgens de actuele zonnekalender van paus Gregorius. 

 
 
De Bijbelse feesten zijn de profetische feesten/hoogtijden van de HEERE voor Jood en heiden die de 
Israëlieten weer aan de volken zullen leren! Het zijn Gods feesten voor de mens: Jood en heiden!  
 

1 Koningen 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot 
U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te 
weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. 

 
De heidenen worden opgeroepen om de HEERE te eren met Zijn profetische feesten die wijzen op Christus’ werk 
van Zijn eerste komst en die uitzien naar Zijn werk bij Zijn wederkomst. 
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4 Gods feesten zijn profetische oogstfeesten 

 
 
De HEERE leert in Leviticus 23 één wekelijks feest en zeven jaarlijkse feesten volgens Zijn kalender. 
 
De datums van de zeven jaarlijkse feesten zijn gekoppeld aan: 
 

- de vroege oogst in het voorjaar (gerst en tarwe) en  
 
- de late oogst in het najaar (vruchten) volgens de Bijbelse kalender die de HEERE in Zijn Woord 

leert.  
 
Deze zeven feesten zien op de inzameling van Zijn volk Israël en de gelovigen uit de heidenen, dé oogst van 
gelovigen.  
 
 
 

 Wekelijkse feest: Sabbat 

 
Het wekelijkse feest is Gods sabbat, als dankbaarheid voor: 
 - Zijn schepping,  
 - de uittocht van Zijn volk uit Egypte, 
 -  het uitzien naar de vrede in Zijn komende Koninkrijk. 
 
 
Wekelijks: Gods sabbat, de 7e dag 
 

 
De andere 6 feesten, de jaarlijkse oogstfeesten, zijn profetisch en zien op het zaligmakende werk van Christus en 
de oogst van gelovigen uit Joden en heidenen. De jaarlijkse profetische oogstfeesten zijn onderverdeeld in 
feesten die in het voorjaar vallen (vaak kortweg genoemd: voorjaarsfeesten) en de feesten die in het najaar vallen 
(vaak kortwerk genoemd: najaarsfeesten). 
 
 
 

 Drie voorjaarsfeesten 

 
De drie voorjaarsfeesten zijn de oogstfeesten van de vroege of eerste oogst, van het gerst en de tarwe. Deze 
zien op het begin van de oogst van degenen die geloven in Christus. Christus’ heeft met Zijn eerste komst op 
aarde aan deze drie profetische voorjaarsfeesten de volgende extra betekenissen gegeven: 
 
1e feest Pascha (14e Abib / Nisan volgens Gods kalender).  

Het gedenken van Christus’ dood. 
 
2e feest  Feest van de ongezuurde broden.  

Het zonder zonden willen leven met als voorbeeld Christus.  
Het Pascha en het feest van de ongezuurde broden worden soms ook als één feest gezien. 

 
3e feest Feest van de eerstelingen, Pentecoste (50e dag). 

De eerste broden van de nieuwe oogst werden aan de HEERE voorgesteld.  
Op deze feestdag werd de Heilige Geest uitgestort en ontvingen 3000 gelovigen de geloofsdoop. 
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 Drie najaarsfeesten  

 
De vier najaarsfeesten zijn de oogstfeesten van de late oogst, de vruchten. Deze vallen in het najaar en zien uit 
naar de voleinding van Zijn oogst van gelovigen en de komst en oprichting van Zijn Koninkrijk. De profetische 
betekenissen van deze feesten zijn hieronder vermeld. 
 
 
4e feest Dag van gedachtenis des geklanks (bazuinendag).  

Oproep om uit te zien naar Christus’ wederkomst. 
 
5e hoogtijd Grote Verzoendag.  

Uitzien naar de verzoening met Zijn volk Israël en de gelovigen met de verbanning van het kwaad. 
 
6e feest Feest der inzameling / Loofhuttenfeest.  

Inzameling van alle gelovigen uit Jood en heiden. 
 
7e feest  Feest van de 8e dag.  

Het uitzien naar Christus’ Koninkrijk waarin alle dingen zullen worden hersteld. 
 
 
Gods inzettingen en Zijn profetische feesten zijn een schaduw van Christus. Zij wijzen op Christus en Zijn 
verlossingswerk:  
 
Kolossensen 2:17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.  De 
profetische feesten zijn (niet waren) een schaduw van de volle werkelijkheid: Christus! 
 
Gods feesten zijn een schaduw van Christus en leren ons uit te zien naar Zijn wederkomst!  
 
De heidenen worden opgeroepen om de HEERE te eren met Zijn profetische feesten. Jezus heeft met Zijn eerste 
komst aan de voorjaarsfeesten een extra betekenis gegeven. Dit was het begin van de oogst van gelovigen.  
 
Met Gods najaarsfeesten worden we opgeroepen om uit te zien uit naar Jezus’ tweede komst, de komst van Zijn 
Koninkrijk met de volle oogst van gelovigen. 

Het vieren van Gods profetische feesten geeft zicht op Christus, Zijn verlossingswerk en Zijn komende 
Koninkrijk. Door het niet willen vieren van Gods profetische feesten leert men niet uitzien naar Jezus’ 
wederkomst. Dit is vaak het gevolg van antisemitisme, vijandschap tegen Gods profetische hoogtijden en 
Zijn Volk (Israël). 

 

5 Zullen de gelovigen buiten Israël Gods feesten niet vieren? 

 
Steeds meer mensen, waaronder ook ambtsdragers en dominees (waarvan velen nog verborgen willen blijven 
als Nicodemus) mogen gelukkig zicht krijgen op onder andere Gods profetische feesten zoals de HEERE deze 
leert in Zijn Woord. Het vieren en leren daarvan wordt helaas vaak nog niet door hun gedaan: 
 

- uit ongeloof,  
- door het bouwen op de eigen kerkgeschiedenis of (oud)vaders, 
- ten gevolge van kerkelijke dwang en dogma’s, 
-  omdat men meent dat Gods feesten wel gevierd moeten worden maar alleen in Israël, in 

Jeruzalem, omdat de Bijbel zou leren dat dit alleen de plaats is om Gods feesten te vieren, 
- omdat men het belangrijker vindt wat de mensen over hun zeggen dan dat zij ontzag hebben 

voor de Heere. Men dient dan de mensen meer dan God, 
- omdat de smaak van euro’s, huis en auto voor veel voorgangers zoeter is dan Gods Woord, 
- omdat het ontvangen van eer van mensen boven Gods Woord gezet wordt, 
- omdat zij liever op hun “godsdienstige” voetstuk blijven staan. 
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Van de drie grote feesten van de HEERE staat geschreven dat men moest optrekken naar Jeruzalem. De 
HEERE leert dat als men daar ver vandaan zou wonen men wel in hun eigen plaats feest zullen vieren maar 
niet mochten offeren. 
 
God feesten viert met overal: 
Deuteronomium 12:21 Zo de plaats die de HEERE uw God verkiezen zal om Zijn Naam aldaar te zetten, ver van 
u zal zijn, zo zult gij slachten van uw runderen en van uw schapen die de HEERE u gegeven heeft, gelijk als ik u 
geboden heb; en gij zult eten in uw poorten naar allen lust uwer ziel.  
 
De offers bracht men alleen in Jeruzalem: 
De Bijbel leert dat men de offers uitsluitend in Jeruzalem, in de tempel, moest brengen: 
Deuteronomium 12:13  Wacht u, dat gij uw brandoffers niet offert in alle plaats die gij zien zult.  
14  Maar in de plaats die de HEERE in een uwer stammen zal verkiezen, daar zult gij uw brandoffers offeren, 
en daar zult gij doen al wat ik u gebied. 
 
Het Offer, Jezus, is gebracht. De offers voor de zonden hoeven niet meer gebracht worden. Er blijft over dat we 
Zijn feesten mogen en zullen vieren in Jeruzalem en over de hele wereld volgens Deuteronomium 12:21 tot eer 
van God de Vader en de Zoon.  
 
Als we Gods profetische feesten buiten Israël niet zouden vieren dan zouden de door God geheiligde dagen van 
Zijn feesten alleen in Israël gelden tot aan de landsgrens. Eén meter over de landsgrens zouden dan al Gods 
feesten afgeschaft zijn! Als de landsgrens zou verschuiven dan zouden Gods inzettingen ineens bijvoorbeeld niet 
meer gelden of juist wel gaan gelden voor dat gebied. Dit is uiteraard onbijbels. Dan zou de HEERE alleen de 
God van het LAND Israël zijn.  
 
Gods is niet een God tot aan de landsgrens. De Bijbel leert: 
Genesis 26:4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en zal uw zaad al deze landen 
geven; en in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, 
 
Exodus 19:5 
Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijn stem zult gehoorzamen en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn 
uit alle volken, want de ganse aarde is Mijne. 
 
De Heere is niet alleen Koning over Israël maar over de hele aarde. 
 
Ook over de Grote Verzoendag schrijft Mozes voor elke ziel, elk mens, voor alle volken: 
Leviticus 23:29 Want alle ziel dewelke op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid 
worden uit haar volken. 
 
Salomo leert al dat alle volken de HEERE moeten dienen gelijk Zijn volk Israël: 
1 Koningen 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot 
U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te 
weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. 
 
Als we niet op kunnen gaan naar Jeruzalem om de (drie grote) feesten van de HEERE te vieren, het Pascha, het 
Feest der eerstelingen (=Pinksterfeest) en het Loofhuttenfeest (Feest der inzameling = dankweek) dan zullen we 
deze feesten in onze samenkomsten, in ons eigen land, vieren.  
 
Jezus leert zelf dat het niet in de eerste plaats gaat om de plaats van aanbidding maar om Zijn geest en waarheid 
in u. 
 
Johannes 4:20-23  Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden, en gijlieden zegt dat te Jeruzalem de plaats 
is waar men moet aanbidden. 21 Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt wanneer gijlieden noch op 
dezen berg, noch te Jeruzalem den Vader zult aanbidden. 
22 Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.  23 Maar 
de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; 
want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.   

  



www.Bijbelsefeesten.COM      16 
 

6 Gods kalender of de kalender van paus Gregorius? 

 
Hieronder zijn Gods maanden weergegeven zoals de Bijbel deze leert met daarnaast de maanden van de 
heidense kalender die door paus Gregorius van de Roomse kerk in 1582 is ingevoerd en waar de (Rooms) 
kerkelijke feesten aan gekoppeld zijn. Enkele feesten van de HEERE werden niet meer volgens Gods kalender 
maar volgens de kalender van de paus gevierd op andere datums dan de HEERE leert. Mede hierdoor zijn Gods 
feesten en Zijn kalender meer en meer vergeten. Veel mensen weten niet eens dat de HEERE ons in Zijn Woord 
Zijn Bijbelse kalender leert. 
 
Rond het jaar 1700 zijn de protestantse landen overstag gegaan om deze heidense zonnekalender te volgen 
waardoor Gods kalender verder los is gelaten en intussen zelfs geheel is vergeten door de kerk.  
 
De kerkelijke feesten vallen onder andere door het koppelen aan en verschuiven op de kalender van paus 
Gregorius niet meer gelijk met Gods feesten volgens Gods kalender met de (volle) maanstanden terwijl de Bijbel 
dit wel leert. Gods feesten kunnen en mogen daarom niet volgens de actuele kalender van paus Gregorius 
gevierd worden. 
 
Veel gelovigen weten niet eens dat zij leven aan de hand van de actuele heidense kalender van paus 
Gregorius. Zij willen de HEERE dienen met heidense datums voor Zijn feesten. 
 
God leert dat Zijn maand Abib (ook genaamd Nisan) de eerste van de maanden van het jaar is, niet januari: 
 
Esther 3:7 In de eerste maand (deze is de maand Nisan)…. 
Dit is de maand waarin Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonden van Zijn volk op het Pascha, de 
14e Abib (rond maart / april). 
 
Nu u dit weet en Christus voor u eeuwigheidswaarde heeft kunt u Hem niet meer dienen met een heidens 
nieuwjaar met januari als eerste heidense maand! U kunt dan het God-onterende heidense nieuwjaar niet 
meer inwijden met een kerkdienst. 
 
Door net zoals Paus Gregorius te leren dat januari de eerste maand van het jaar is wordt de Heere 
tegengesproken zoals Daniël in hoofdstuk 7:25 al profeteerde dat de HEERE tegengesproken zou worden en dat 
de wet en de tijden veranderd zouden worden: 
 
Daniël 7:25: En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen 
verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven 
worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. 
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De HEERE waarschuwt tegen vermenging met heidense elementen 
In de Psalmen wordt ook gewaarschuwd tegen vermenging met heidenen en hun heidense gebruiken. De 
heidense kalender is ook een heidens gebruik om ons van Gods kalender met Gods profetische feesten af te 
leiden, wat de duivel al eeuwenlang gelukt is. De duivel wil in deze tijd ook dat de gelovigen vast blijven houden 
aan de kalender van de paus om Gods kalender maar te vergeten en het zicht op Gods profetische feesten te 
ontnemen. 
 
Psalmen 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken. 
 
De HEERE leert ons om geen heidense elementen te vermengen met Zijn heilige inzettingen en Zijn feesten.  
Heidense inzettingen die vermengd worden met Gods heilige inzettingen zijn figuurlijke afgodsbeelden 
die men dient. Onder andere het door de kerk met een kerkdienst of mis inwijden van het nieuwe 
heidense jaar op 1 januari is een gruwelijke God-onterende aanbidding van en buiging voor de heidense 
kalender van de paus. 
 
Exodus 23:24 Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen, ook zult gij naar hun werken niet 
doen; 
 
Jesaja profeteert dat in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde Gods maankalender met de nieuwe manen en 
Zijn sabbat, de 7e dag, weer gevolgd zal worden: 
 
Jesaja 66:22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht 
zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 23 En het zal geschieden, dat 
van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om 
aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 
 
Dien de HEERE met Zijn hoogtijden volgens Zijn kalender, blijf Hem niet onteren met de heidense kalender van 
de Paus en de jaarlijkse kerkelijke inwijding in de kerk van deze God-onterende heidense kalender waarmee 
Gods kalender wordt vertrapt en de HEERE wordt onteert. 
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7 Des HEEREN hoogtijden  

 
Op de volgende bladzijden zijn de hoogtijden van God volgens Zijn kalender en de hoogtijden van de kerk 
volgens de kalender van paus Gregorius naast elkaar weergegeven.  
 
 
De gezette hoogtijden des HEEREN worden gevierd volgens de Bijbelse kalender waarbij van de drie grote 
feesten er twee altijd exact bij volle maan gevierd behoren te worden. De maancyclus is geschapen om 
Gods gezette tijden, Gods feesten, aan te duiden zoals de Bijbel leert: 
 
Psalmen 104:19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. 
 
De kerkelijke feesten worden al eeuwen niet meer gevierd aan de hand van Gods maankalender maar worden 
gevierd aan de hand van de zonnekalender van paus Gregorius waardoor er geen combinatie meer is met 

volle maan. Zie hoofdstuk 6 voor de Bijbelse kalendermaanden. 

 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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 Wekelijks feest van de HEERE: Zijn Sabbat, de 7e dag 

Onze Vader leert: 
Heilig Mijn sabbat, de 7e dag 

(Roomse) kerk leert: 
Heilig de zondag, de 1e dag 

 
1e feest van de HEERE: 

 Sabbat, de 7e dag 
 

Centraal staat: 
God de Vader, de Schepper en Zijn zorg voor ons 
en Zijn volk Israël staan centraal op Zijn sabbat, 

de 7e dag! 
 

Gods betekenissen van Zijn sabbat:  
 

1e betekenis (Exodus 20:8-11): 
 Gedenk aan en eer uw Schepper en rust op Zijn 
geheiligde 7e dag, Zijn sabbat, zoals Hij gerust 

heeft van Zijn werken.  
 

2e betekenis (Deuteronomium 5:14-15): 
 De Israëlieten hebben een aanvullende reden om de 
sabbat te vieren omdat God hen uitgeleid heeft uit 

Egypte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gods sabbatswet, de 7e dag:  
 

 
 
 

 
1e feest van de (Roomse) kerk: 

zondag, 1e dag 
 
 
 

 
 
 

Kerkelijke betekenis van de zondag: 
 

Gedenk de dag van Jezus opstanding op de 1e dag 
van de week, de zondag. 

 
 
 
 
 
 
 

Er staat nergens in de Bijbel dat de heiliging van de 
sabbat, de 7e dag, is vervallen of is verschoven naar 

de zondag, de 1e dag. 
 

Gods sabbat, de 7e dag, is door de (Roomse) kerk 
vervangen door de zondag, de 1e dag, in 

gehoorzaamheid aan keizer Constantijn om zich af 
te zetten tegen Gods volk, de Joden.  

 
Constantijns zondagswet, de 1e dag: 

 

 
De zondagsheiliging is antisemitisch, tegen de 

Joden. 
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Hieronder de twee redenen voor het vieren van 
Gods sabbat, de 7e dag zoals de Bijbel leert: 

 
1e betekenis volgens Exodus 20:8-11: 

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 

10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN 
uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw 
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch 

uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw 
vreemdeling, die in uw poorten is; 

11  Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en 
de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en 
Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de 

HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. 
 

De Israëlieten hebben een aanvullende reden voor 
het heiligen van Gods sabbat: 

 
2e betekenis volgens Deuteronomium 5:14-15: 

14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN 
uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw 
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch 
uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch 
enig van uw vee, noch de vreemdeling die in uw 

poorten is; opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd 
ruste gelijk als gij. 

15 Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht 
in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE uw 
God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke 

hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de 
HEERE uw God geboden, dat gij den sabbatdag 

houden zult. 
 

Heiligen is afzonderen tot eer van God. 
 

 
 

Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is 
gemaakt om den mens, niet de mens om den 

sabbat. 
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Op de nieuwe aarde, waarover Jezus Koning zal 
zijn zal Gods sabbat en Zijn maankalender weer 

gevierd worden: 
 

Jesaja 66:22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 

aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal 
ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 23 En het zal 

geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de 
andere, en van den enen sabbat tot den anderen, 
alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn 

aangezicht, zegt de HEERE. 
 

Het gaat hier niet om een eeuwige sabbat in de 
hemel, zoals er ook geen eeuwige nieuwe maan in de 
hemel is. Het is Gods sabbat die dan eindelijk weer, 
door iedereen die God liefheeft, geheiligd zal gaan 

worden. 
 

Gods sabbat kan niet op een andere dag gevierd 
worden want Hij leert dat de 7e dag Zijn sabbat is 

en niet de 1e dag. 
 

Goddelijke roeping: 
De HEERE roept u op om Zijn sabbat, de 7e dag, 

WEL te heiligen 
 

De HEERE roept u om Zijn sabbat,  
de 7e dag, NIET te ontheiligen 

 
De HEERE leert niet om een andere dag te heiligen in 

plaats van Zijn sabbat, de 7e dag. 
 

Hij roept u om op Zijn gezette 
tijd, Zijn sabbat, de 7e dag, 

Zijn feestdag, te vieren. 
 

Jesaja 58:13b …indien gij den sabbat noemt een 
verlustiging 

 
De sabbat, de 7e dag, is een dag van vreugde ter 

ere van God!!! 
 
 
 
 
 
 

Let op mensen, waakt en slaap niet verder! 
Satan is er altijd op uit om Gods inzettingen te 

laten onteren door (onwetende) mensen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkelijke roeping: 
De kerk roept u op om Gods sabbat, de 7e dag, 

NIET te heiligen. 
 

De kerk roept u op om Gods sabbat,  
de 7e dag, WEL te ontheiligen door deze als werk-

/klusdag te houden. 
 
 
 

Waar is de blijdschap van de sabbat,  
de 7e dag, in de meeste kerken?  

Deze is er niet of nauwelijks omdat de kerken op 
Gods sabbat, de 7e dag, gesloten zijn. 

 
Men mag veelal op sabbat, de 7e dag, wel 

zondermeer een (verjaardags)feest vieren in een zaal 
van de kerk waar men lid is maar het vieren van 

Gods sabbat, de 7e dag, is daar vaak niet gewenst 
of zelfs verboden.  

 
Keizer Constantijn heeft de heidense “heilige” dag 
van de zon, de zondag de 1e dag van de week, met 

een wet “geheiligd” in 321 na Christus. 
 

In de internationale norm ISO 8601 is de  
maandag zelfs benoemd tot 1e dag van de week 
waardoor de zondag automatisch de 7e dag wordt. 

Hierdoor wordt door internationale regels de zondag 
de 7e dag i.p.v. Gods sabbat!  
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7.1.1 Sabbat van avond tot avond 

De HEERE leert om Zijn sabbat, de 7e dag, te vieren van de avond tot de avond. Gods dagen beginnen echter 
met de avond, als de zon ondergaat.  
 
De mens heeft met zijn eigenwijsheid Gods tijdsaanduiding van de overgang van de ene naar de andere dag 
(zonsondergang) aan de kant gezet en leert dat de volgende dag afhangt van de wijzers van de wereldse klok in 
plaats van Gods zonsondergang.  
 
De mens heeft het begin en eind van Gods dag verschoven naar twaalf uur ’s nachts op een wereldse klok. 
Men pleegt daarbij nog schijngodsdienst door te stellen dat men zaterdags voor twaalf uur ’s nachts thuis 
moet zijn omdat dan de zondag zou beginnen.  
 
Dit is God-tergend omdat: 

 
1 we Gods sabbat, de 7e dag, moeten heiligen en niet de zondag, 
2 Gods dagen niet om 12:00 ‘s nachts beginnen maar bij zonsondergang. 

 
Waarom willen mensen die de zondag willen blijven houden ook blijven buigen voor de God-onterende 
verschuiving van het begin van Gods dag? 
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7.1.2 Wat zegt de Roomse kerk zelf over de zondag 

De protestantse kerken volgen de Roomse kerk wat onder andere de zondagsheiliging betreft. De Roomse kerk 
zegt zelf onderstaande over de zondag en de heiliging hiervan in plaats van Gods sabbat, de 7e dag: 
 
 
De Roomse kerk leert over de zondag: 
 

“Zondagsviering door protestanten is hulde, die zij ondanks zichzelven, bewijzen aan de autoriteit van de 
Katholieke kerk.” (Plain talk about the Protestantism of today,” door Monsigneur Segur, blz 113). 

 
 

Door de zaterdag te ontheiligen overtreden zij één van Gods geboden, die Hij duidelijk nooit heeft afgeschaft: 
"Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt". 
 
 
"Het behaagde echter de Kerk van God om de feestelijkheid van de Sabbat te verplaatsen naar de zondag" 
(De Roomse Catechismus, volgens een besluit van het concilie van Trente uitgegeven (blz.247) op bevel van 
paus Pius V). 
 
 
“De zondag is de eerste dag der week. De Heilige Kerk heeft in de nieuwe wet deze dag aan God zonderling 
toegewijd, in plaats van de Sabbatdag die, volgens Gods gebod, onder de Oude Wet gevierd werd. Hoewel 
de tien geboden als natuurwetten onveranderlijk zijn, kon de Heilige Kerk nochtans die verandering doen.”  
(Mechelschen Catechismus; Mgr. Lambrecht, blz. 194). 
 

 
“Gij moogt de Bijbel lezen van Genesis tot de Openbaring, gij zult geen enkele gezaghebbende uitspraak 
vinden die het heiligen van de zondag bevestigt. De Schrift beveelt het godsdienstig onderhouden van de 
sabbat, een dag die wij nooit heiligen.” (Kardinaal-Aartsbisschop James Gibbons; Het geloof onzer vaderen, 
blz. 107). 

 
 

“De Katholieke Kerk heeft uit hoofde van haar goddelijke zending de dag veranderd van Zaterdag naar 
Zondag.” (Kardinaal-Aartsbisschop James Gibbons). 

 
 Vraag aan en antwoord van de Roomse kerk zelf: 

“Vraag: Wat is de Sabbatdag? 
Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag. 
Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag?  
Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van 
Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht” 
(Uit een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekreeg, Rev. Peter Geiermann; 
The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, 
blz. 122). 

 
 

“Indien je alleen de Bijbel volgt dan ben je verplicht om de zaterdag te heiligen, want dat is de dag waarvan 
de Almachtige God zegt dat je die zal heiligen voor Hem. Door het houden van de zondag volgen niet-
katholieken het 1800 jaren oude gebruik van de Katholieke kerk, een traditie en geen Bijbels voorschrift… Bij 
de Katholieken bestaat er betreffende deze kwestie geen probleem. Daar wij de bijbel niet beschouwen als de 
enige regel voor ons geloof, kunnen we steeds terugvallen op de aanwezige praktijken en tradities van de 
kerk.” (Francis G. Lentz; The Question Box, 1900, blz. 98,99). 
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“Zondag is een teken van gezag … onze kerk is de Bijbel, en deze beweging van het handhaven van de 
zaterdagrust op zondag is het bewijs van dat feit” (Katholieke Record van London, Ontario, september 1923) 

 
 

„de verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar protestanten nu mee akkoord gaan;… 
want door het vieren van de zondag erkennen zij dat de kerk het recht heeft feestdagen in te stellen en het 
niet-vieren daarvan als zonde te beschouwen” (Henry Tuberville; An Abridgement of the Christian Doctrine, 
blz. 58). 
 

 
“Aan welke kerk bewijst de gehele beschaafde wereld gehoorzaamheid? De protestanten geven ons alle 
mogelijke namen, die zich slechts denken laten: Antichrist, het scharlakenrode beest, Babylon, enz. enz. 
tegelijkertijd zeggen zij ook groten eerbied te hebben voor de Bijbel, en nochtans erkennen zij, door de 
plechtige viering van de Zondag, de macht van de Katholieke kerk. De Bijbel zegt: “Gedenkt de Sabbatdag, 
dat gij die heiligt”, maar de Katholieke kerk zegt: “Neen, houdt de eerste dag van de week heilig” en de 
gehele wereld buigt in gehoorzaamheid.” (Pater Enright; ’s Weerelds Eenige Hoop, blz. 214).. 
 

 
“Vraag: Hoe kunt u bewijzen, dat de kerk macht heeft feestdagen verplicht te stellen?  
Antwoord: Juist daardoor, dat zij de Sabbat verschoven heeft naar de zondag, wat zelfs de protestanten 
erkennen, waardoor zij zich openlijk tegenspreken als zij de zondag streng onderhouden en de meeste 
andere feestdagen, die door diezelfde kerk werden ingesteld, heiligen”.  
(Abridgement of Christian Doctrine; H. Tuberville, Donay-Kolleg, 1649, blz. 58). 

 
 
 
Gehoorzaamt u de (Roomse) kerk of volgt u wat de HEERE ons leert in Zijn Woord? 
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7.1.3 Uitspraak synodevergaderingen Protestantse kerken 

Er zijn in het verleden generale synodes gehouden die uitsluitend over het onderwerp sabbat-zondag handelden. 
Nadat ds. Ophoff in 1999 een aantal confronterende uitspraken gedaan had in een preek over het 4e gebod 
ontstond er onrust binnen de protestantse kerken. Er zijn toen twee synodes gehouden, één te Leusden 1999, en 
één te Zuidhorn.  
 
Wat lag er op de tafel van de Generale Synode te Leusden 1999 (GSL)?  
Ds. D. Ophoff (toen te Nieuwegein) deed in een preek uitspraken over het 4e gebod. Deze vielen een aantal 
gemeenteleden nogal rauw op het dak. Het waren voor hen ongewone uitspraken. Na vele discussies, ook in de 
kerkelijke weg, kwam de GSL tot de volgende uitspraken: 
 
a. de opvatting van ds. Ophoff, “dat de zondag als rustdag niet gegrond is op een goddelijk gebod”, is niet te 
veroordelen (GSL art. 25 besluit 4.3.) 
 
b.de christelijke kerk heeft in haar gelovig antwoord op de leiding van Gods Geest aan de zondag de bijzondere 
waarde van rustdag toegekend naar het voorbeeld van Israëls sabbat (GSL art. 25 besluit 4, grond 3), 
 
c. de zondag als rustdag is gegrond op een verantwoorde keus van de christelijke kerk (GSL art. 25, besluit 
4, grond 3). 
 
 
 
Conclusie: 
 
 In de kerken wordt de mening toegestaan, dat de zondag als rustdag: 
 

a. niet gegrond is op een goddelijk gebod. Tegelijk wordt nadrukkelijk vastgehouden dat:  
b. wel gegrond is op het voorbeeld van Israëls sabbat en daarmee in lijn is met het 4e gebod, 
c. gegrond is op een verantwoorde keus van de christelijke kerk.  

 
De zondagsheiliging is dus ‘niet gegrond is op een goddelijk gebod’ en is volgens de protestantse kerken ‘een 
verantwoorde keus van de christelijke kerk’ in navolging van de Roomse kerk.  
 
De protestantse kerken verheffen zich hierdoor boven Gods Woord en passen dit naar eigen keus aan in 
navolging van de Roomse kerk. Dit is uiteraard God-tergend. 
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7.1.4 Kerken en vertalers passen Gods sabbatsgebod aan 

Om de keus van de kerk om de zondag te heiligen in plaats van Gods sabbat, de 7e dag zijn er zelfs kerken en 
Bijbelvertalingen die Exodus 20:8-11 in aangepaste vorm durven leren en waarmee zij de HEERE hoogmoedig 
tegenspreken. 
 
Kerken vervangen het woord sabbat, de 7e dag, vaak door rustdag om de zondag, de 1e dag, als rustdag te 
kunnen blijven leren. Dit is het hoogmoedig aanpassen van Gods Woord naar hun eigen inzetting: 
 
8 Gedenkt de rustdag, dat gij dien heiligt. 
 
Anderen (zelfs dominees!) leren dat er helemaal geen aparte geheiligde dag is waarmee de HEERE ook zeer 
hoogmoedig wordt tegengesproken. Zij leren dan indirect: 
 
8 Gedenkt een dag, dat gij dien heiligt. 
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar een dag is een rustdag des HEEREN uws Gods; dan 
zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch 
uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11  Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de 
aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte een dag; daarom zegende de HEERE een dag, en 
heiligde denzelven. 
 
Door in de praktijk de zondag, de 1e dag, te heiligen in plaats van Gods sabbat de 7e dag leren zij in feite: 
8 Gedenkt de zondag, de eerste dag, dat gij dien heiligt. 
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
10 Maar de eerste dag is een zondag des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, 
noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw 
poorten is; 
 
 
De HEERE leert echter geen zondagsgebod. De HEERE leert ook niet één willekeurig dag van de week te 
heiligen maar Zijn sabbat, de 7e dag. 
 
Als de heiliging van Gods sabbat veranderd zou zijn door Jezus sterven dan is dit in strijd met Gods Woord wat 
leert dat er geen jota of titel van de wet zou veranderen. Ook zou dit in strijd zijn met de profetieën die leren dat in 
Zijn Koninkrijk Gods sabbatten en Zijn nieuwe manen weer gevierd zullen gaan worden. 
 
Als men dominees vraagt waar het in de Bijbel staat dat de zondag, de eerste dag, geheiligd moet worden in 
plaats van Gods sabbat, de zevende dag, dan bevestigen zij dat dit niet in de Bijbel staat maar dat dit “indirect 
geleerd” wordt. Zij passen daarna onpasselijke inlegkunde toe om teksten uit Gods Woord iets te laten leren wat 
er helemaal niet staat, halen teksten uit de context en gebruiken tal van redeneringen van andere (oud)vaders 
om Gods sabbat, zijn 7e dag, maar niet gehoorzaam te hoeven zijn.  
 
Jezus’ waarschuwing om Gods geboden niet te veranderen schuiven zij schaamteloos aan de kant. Jezus zei 
van dergelijke mensen:  
 
Markus 7:9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt 
onderhouden.  
 
Mattheus 5:18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één 
tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
  
Jezus leert dat het kleinste letterteken niet zou veranderen totdat de hemel en de aarde voorbijgaan. De 
(Roomse) kerk leert dat het sabbatsgebod wel veranderd is.  
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 1e jaarlijkse hoogtijd van de HEERE: Pascha 

Onze Vader leert: 
Pascha 

(Roomse) kerk leert: 
`Goede Vrijdag` 

 
2e hoogtijd van de HEERE: 

Pascha, 1 dag 
 

Centraal staat:  
Pascha:  

Jezus‘ lijden en Zijn dood voor onze zonden  
 
 

Gods betekenis van Zijn  
Pascha maaltijd:  

gedenken van Zijn dood met de nieuwe  
tekenen van ongezuurd brood en wijn 

 
 

 

 
De Bijbel leert: 

- WEL dat Paasfeest het Pascha is 
 

Exodus 34:25 Gij zult het bloed van Mijn slachtoffer 
niet offeren met gedesemd brood ; het slachtoffer van 
het paasfeest zal ook niet vernachten tot den morgen. 

 
- WEL dat Jezus’dood ons Pascha is:  

1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons 
geslacht, namelijk Christus. 

 
- WEL dat het ONGEZUURDE brood (dit brood van 
het Pascha) wijst op Zijn gebroken lichaam zonder 

zonden. 

- WEL dat de dag van Jezus sterven de dag van het 
Pascha is en NIET Goede Vrijdag 

 
2e hoogtijd van de (Roomse) kerk: 

‘Goede Vrijdag’ 
 

Centraal staat: 
Goede Vrijdag:  

Jezus‘ lijden en Zijn dood voor onze zonden  
 
 

Kerkelijke betekenis van  
‘Goede Vrijdag’:  

gedenken van Zijn dood zonder de nieuwe tekenen 
van ongezuurd brood en wijn 

 

 

De (Roomse) kerk leert: 
- NIET dat paasfeest het Pascha is 

 
 

 
 
 

- NIET dat Jezus dood ons Pascha is 
 
 
 

- NIET dat het ONGEZUURDE brood (dit brood van 
het Pascha) wijst op Zijn gebroken lichaam zonder 

zonden. 

- NIET dat de dag van Jezus sterven de dag van het 
Pascha is maar WEL Goede Vrijdag 
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- leert WEL dat Pascha (Zijn dood) op de 14e Abib 

herdacht wordt 

- leert WEL dat deze dag met exact volle maan valt 

- leert NIET dat deze dag een datum is op de 
heidense zonnekalender 

 

 

 

 
- dat het ONGEZUURDE brood van hét Pascha wijst 

op Zijn gebroken lichaam 

 
Jezus’ opstanding had in Exodus 34:25, waar sprake 
is van het Paasfeest, nog niet plaatsgevonden. Het 

paasfeest is ook hier in het Oude Testament niet Zijn 
opstanding maar Zijn dood.  

 

Paasfeest in de Oude en Nieuwe Testament  
is in de Bijbel het Pascha, de voorbijgang en het 

gedenken van Jezus’ dood. 

Het Pascha met het ongezuurde brood en de 
drinkbeker van het Pascha als nieuwe tekenen voor 
het gedenken van Jezus’ dood is ook volgens het 

Nieuwe Testament niet afschaft: 
 
 

 Kor. 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood (het 

ongezuurde brood van het Pascha) zult eten, en dezen drinkbeker 
(de drinkbeker van het Pascha) zult drinken, zo verkondigt den 

dood des Heeren, totdat Hij komt. 
 
 
 

Gods datum van Pascha:  
 

Leviticus 23:5 In de eerste maand, op den 
veertienden der maand, tussen twee avonden is des 

HEEREN pascha. 
 

Gods Woord leert geen variabele datum op een 
heidense kalender voor Zijn Pascha maar Zijn 14e 

Abib (Nisan) volgens Zijn kalender. 
 
 

De Heere leert Zijn dood te gedenken: 
WEL op Zijn Pascha, 
WEL op de 14e Abib, 

WEL exact met volle maan! 
WEL met ongezuurd brood en wijn 

 
- leert NIET dat Pascha (Zijn dood) op de 14e Abib 

herdacht wordt 

- leert NIET dat deze dag met exact volle maan valt 

- leert WEL dat deze dag een datum is op de 
heidense zonnekalender 

De kerk heeft deze dag geplaatst op de heidense 
zonnekalender waardoor deze niet  

gelijk met volle maan valt 
 
 

- het GEZUURDE brood van het (Roomse) 
Avondmaal wijst op Zijn gebroken lichaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kerkelijke / Roomse datum van  
‘Goede Vrijdag’: 

‘Goede Vrijdag’ wordt anderhalve dag voor het 
Christelijke Pasen gehouden volgens de heidense 

zonnekalender.  

 

 

 
De (Roomse) kerk leert Zijn dood te gedenken: 
NIET met Zijn Pascha maar op ‘Goede Vrijdag’, 

NIET op de 14e Nisan, 
NIET met volle maan! 

NIET met ongezuurd brood en wijn 
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Kerkelijke / Roomse betekenis van pasen:  
Gedenken van Zijn opstanding. 

De (Roomse) kerk heeft het gebod om Zijn dood voor onze zonden te gedenken met Zijn Pascha veranderd naar 
een eigen paasfeest als opstandingsfeest. 

 
De (Roomse) kerk leert de heidense datum van hun pasen. 

 
De definitie van Pasen volgens de (Roomse) kerk is: 

Pasen wordt gehouden op de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente EN niet tegelijkertijd 
met het Bijbelse Pascha. 

Pasen kan hierdoor vallen van 22 maart tot en met 25 april op de heidense kalender.  
 
 

Volgens de kerk is pasen: 

- niet op de 14e Abib,  

- niet exact met volle maan. 

Terwijl de Bijbel dit wel leert! 

De kerken vieren feesten met eigen feestverlichting zoals paasvuren in plaats van met Gods feestlicht, de 
volle maan! 
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De kerk gedenkt Jezus’ dood niet tijdens Zijn Pascha maar met: 
 
- ‘Goede Vrijdag’, 

en  
- heilig avondmaal dat: 

 ’s morgens wordt gehouden i.p.v. ’s avonds, 

 op (een) andere datum(s) dan Zijn Pascha (de 14e Abib (Nisan)) wordt gehouden, 

 niet met volle maan wordt gehouden (op de 14e Abib (Nisan) is het altijd volle maan) 

 zelfs met gezuurd brood wordt gehouden in plaats van met ongezuurd brood, 
(ongezuurd brood wijst op Zijn Lichaam zonder zonden) 

 eventueel met ongezuurd brood maar dan (veel) vaker in het jaar wordt gehouden terwijl de Bijbel     
 leert dat het ongezuurde brood alleen met Pascha en de week van ongezuurde broden aanwezig 
 is als voedsel, 

 geen volwaardige maaltijd is maar een klein stukje brood en een slokje wijn. 
(zie www.avondmaal.com) 

 
 
Volgens de (Roomse) kerk is er: 

- geen Bijbels Pascha met volle maan (Zijn dood gedenken) maar 
- een kerkelijke ‘Goede Vrijdag’ i.p.v. Pascha en 
- een kerkelijk Pasen (Zijn opstanding gedenken) en dan niet met volle maan. 

 
 
De Bijbel leert echter: 

- geen ‘Goede Vrijdag’, wel de 14e Abib (Nisan) van Jezus’ dood. 
- Pascha is Zijn dood gedenken, 
- volle maan met Pascha, 
- Zijn verschijning na Zijn dood was niet op een eigen ingesteld kerkelijk pasen maar op de dag 

van de eerstelingsgarve. Jezus is dé Eersteling die verscheen na Zijn opstanding op deze dag. 
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 2e jaarlijkse feest van de HEERE: Feest van de ongezuurde broden 

Onze Vader leert: 
Feest van ongezuurde broden 

(Roomse) kerk leert:  
geen feest van ongezuurde broden 

 

Feest van de ongezuurde broden 

 
 
 
 
 

Centraal staat:  
Jezus‘ leven zonder zonden  

 
 

Aansluitend op de dag van het Pascha volgt Gods 
feest van de ongezuurde broden. 

 

 
 

De HEERE leert hiermee om alle zonden en 
onbijbelse elementen uit ons leven en uit de 

gemeente weg te doen. 
 
 
 

Bijbelse betekenis:  
het uitbannen van zonden, het willen leven zonder 

zonden zoals Jezus. 
 
 

Bijbelse datum: 
15e -21e van de eerste maand 

 
 
 
 
 
 
 

 

Het feest van de ongezuurde  
broden is door de kerk geheel 

afgeschaft. De kerk leeft met gezuurd 
(gerezen) brood verder. 

Centraal staat: 
Niets 

 
 
 

 

 
 

De leer van de kerk staat nog bol van onbijbelse 
elementen, feesten en inzettingen die de HEERE 

niet leert. De kerk wil zich vaak ook (nog) niet 
ontdoen van dit God-onterende zuurdesem. 

 
   

Kerkelijke betekenis: 
geen 

 

Kerkelijke datum: 
geen 
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Bijbelse leer:  
Leviticus 23:6  En op den vijftienden dag derzelver 

maand is het feest van de ongezuurde broden des 
HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden 

eten.  
 

7 Op den eersten dag zult gij een heilige 
samenroeping hebben;  

 
geen dienstwerk zult gij doen. 

 
 

8  ….; op den zevenden dag zal  
een heilige samenroeping wezen, 

 
 geen dienstwerk zult gij doen. 

 
 

De HEERE leert ons dat er op de 1e en de 7e  
dag van deze week een heilige samenroeping  

moet zijn en er geen dienstwerk gedaan  
mag worden. 

 
Omdat de tempel er niet meer is kan het vuuroffer 
(dankoffer) nu niet in de tempel gebracht worden.  

 
 

 Bijbelse leer:  
Gods dagen niet heiligen is WEL ontheiligen! 

 

 

Kerkelijke leer: 
En op den vijftienden dag derzelver maand is er 
GEEN feest van de ongezuurde broden des 
HEEREN; ALLE dagen zult gij GEZUURDE 

BRODEN eten.  

gij zult GEEN heilige samenroeping hebben;  
 
 

dienstwerk zult gij WEL doen.  
 

op de zevende dag zal er GEEN heilige 
samenroeping zijn,  

dienstwerk zult gij WEL doen. 

 
De kerk leert niets over de heiliging 
van de 1e en de 7e dag van de week  

van de ongezuurde broden. 

 

 

 
Kerkelijke leer: 

Gods dagen niet heiligen is GEEN ontheiligen! 
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7.3.1 In de week van de ongezuurde broden: de dag van de Eerstelingsgarve 

Onze Vader leert: 
Dag van de Eerstelingsgarve 

(Roomse) kerk leert: 
geen dag van Eerstelingsgarve 

 

Dag van de Eerstelingsgarve 
Op deze dag werd de eerste garve van de nieuwe 

gerstenoogst als beweegoffer aan de HEERE  
aangeboden. 

 
 

Centraal staat:  
De verschijning van Jezus als Levend Beweegoffer 

voor Zijn Vader 
 
 

Bijbelse betekenis:  
- brengen van een beweegoffer van de eerste garve 

van de nieuwe oogst 
(dankdag voor aanstaande oogst) 

 
- Jezus’ verschijningsdag na Zijn  

opstanding als Levend Beweegofffer en dé Eersteling 
van degenen die ontslapen zijn. 

 
 

Bijbelse datum: 
De eerste dag (zondag) in de week van de 

ongezuurde broden. 
 
 

Bijbelse leer:  
Leviticus 23:9  En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 
10  Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als gij in 
het land zult gekomen zijn hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn 

oogst zult inoogsten, dan zult gij een garve der 
eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. 

11  En hij zal die garve voor het aangezicht des HEEREN 
bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen 

daags na den sabbat zal de priester die bewegen. 
 

De dag van de Eerstelingsgarve is de eerste dag 
(zondag) in de week van de ongezuurde broden.  

 
Deze week is van de 15-21e van de eerste maand 

Abib en volgt direct op het Pascha van de 14e Abib.. 
. 

Omdat Pascha op de 14e Abib/Nisan elk jaar op een 
andere weekdag valt zit er tussen Pascha en de dag 
van de Eerstelingsgarve elk jaar een ander aantal 

dagen.  
 

De dag van de Eerstelingsgarve valt dus niet elk jaar 
precies drie dagen na zijn dood (Pascha). De dag van 
Jezus‘ verschijning viel tijdens Zijn lijden en sterven 

wel exact drie dagen na Zijn dood. 

 

De dag van de Eerstelingsgarve 
 Deze dag wordt door de kerk niet als zodanig  

geleerd. Het kerkelijke feest dat hiervoor in de plaats 
is gekomen is het kerkelijk paasfeest op een ander 

datum. 

 
Centraal staat: 

Niets 

 

Kerkelijke betekenis voor: 
dag van de Eerstelingsgarve: geen 

kerkelijk pasen: opstanding i.p.v. Jezus sterven 

 

 

 
 

Kerkelijke datum: 
Paasfeest is op de eerste zondag na volle maan  

na het begin van de lente 
 

 
Kerkelijke leer: 

geen / noemt dit paasfeest 
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De Bijbel leert: 
- WEL dat de eerste dag van de week na Pascha de 

dag van de Eerstelingsgarve is. 
 
 

- WEL dat Jezus op de dag van de Eerstelingsgarve is  
verschenen na Zijn opstanding  

 
 

- WEL dat Jezus op dag van de Eerstelingsgarve als 
Levend Beweegoffer verscheen voor Zijn Vader als 

Priester met zijn eigen bloed. 

- WEL dat Jezus dé eerste Garve is van de nieuwe 
oogst van gelovigen, hét Beweegoffer. 

- WEL dat Jezus vijf keer op de dezelfde dag van de 
Eerstelingsgarve (de eerste dag van de week) is 

verschenen aan Zijn volgelingen.  
 
 
 
 
 
 

 
- deze dag heet GEEN paasfeest maar  

dag van de Eerstelingsgarve 

 
- gedenk deze dag WEL volgens Gods kalender en 

NIET volgens de heidense zonnekalender, 
 

- voeg er NIET een tweede dag aan toe 
 
 
 
 

 

 

 
De (Roomse) kerk leert: 

- NIET dat de eerste dag van de week na Pascha de 
dag van de Eerstelingsgarve is. 

 
- NIET dat Jezus op de dag van de Eerstelingsgarve 
is verschenen na Zijn opstanding maar op hun eigen 

ingestelde paasdag. 

-  NIET dat Jezus het Levend Beweegoffer is dat op 
de dag van de eerstelingsgarve verscheen voor Zijn 

Vader als Priester met zijn eigen bloed 

- NIET dat Jezus dé eerste Garve is van de nieuwe 
oogst van gelovigen, hét Beweegoffer. 

- (vaak) NIET dat Jezus vijf keer op dezelfde dag van 
de Eerstelingsgarve (de eerste dag van de week) is 

verschenen aan Zijn volgelingen.  
 

De kerk wil onder andere met vijf zogenaamd 
verschillende verschijningen de eerste dag van de 

week (zondag) heiligen in plaats van Gods sabbat, de 
7e dag. 

 
 

- noem deze dag WEL paasfeest,  
 
 

- gedenkt deze dag NIET volgens Gods kalender en 
WEL volgens de heidense zonnekalender, 

 
- voeg er WEL een tweede dag aan toe en noem deze 

tweede paasdag. 
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Let op, het woord eerstelingen wordt in de Bijbel 
gebruikt voor: 

 
- Dag van de eerstelingsgarve 

- Pinksteren, dag van de eerstelingen 
 

De context geeft aan of het gaat om de 
eerstelingsgarve in de week van de ongezuurde 

broden of de eerstelingen (eerste broden) van het 
Pinksterfeest. 

 

  
 
 

Op de dag der Eerstelingsgarve verscheen Jezus na 
Zijn opstanding! Jezus is dé Eerste Garve van de 

nieuwe oogst van mensen! 
 

Jezus is dé eerste mens Die als Beweegoffer op 
de dag van de Eerstelingsgarve aan God werd 

voorgesteld door Zichzelf als Priester! 
 

De Bijbel leert om de dag van de Eerstelingsgarve 
te gedenken waarop God gedankt wordt: 

 
- voor de groei van het gewas  

 
EN  

 
-voor het Levend Beweegoffer Jezus  

als borg voor onze zonden.  
 
 

Op deze dag van de Eerstelingsgarve verscheen 
Jezus na Zijn opstanding en werd aan Zijn Vader 
voorgesteld als dé Eerste Levende Garve van de 

nieuwe oogst van gelovigen. 
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 3e hoogtijd van de HEERE: Feest der eerstelingen, Pentecoste 

Onze Vader leert: 
Feest der eerstelingen, één Pinksterdag 

(Roomse) kerk leert: 
dubbele pinksterdag 

 
3e feest van de HEERE: 

Feest der eerstelingen, 1 dag 
 
 

Centraal staat:  
Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest op deze 
dag van de eerste nieuwe oogst van gelovigen, de 

eerstelingen! 
 

Bijbelse betekenis:  
- brengen van een beweegoffer van de eerste twee 

broden van de nieuwe oogst die wijzen op de oogst 
van de eerstelingen, de eerste gelovigen. 

(dankdag voor het mogen eten van de nieuwe oogst) 
 

- uitstorting van de Heilige Geest  
 
 

Bijbelse datum:  
50e dag vanaf de dag van de Eerstelingsgarve 

 
Leviticus 23:15-17 15  Daarna zult gij u tellen van 
des anderen daags na den sabbat, van den dag 
dat gij de garve des beweegoffers zult gebracht 

hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn. 
16  Tot des anderen daags na den zevenden 

sabbat zult gij vijftig dagen tellen; dan zult gij een 
nieuw spijsoffer den HEERE offeren. 

17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden 
brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, 
gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de 

eerstelingen den HEERE. 
 

Vanaf de eerste wekelijkse sabbat na de  
14e Nisan moeten er 7 sabbatten geteld worden.  

De dag na de 7e sabbat, jaarlijks op de eerste dag der 
week,  moet er een nieuw beweegoffer (=dankoffer) 

gebracht worden, nu twee gerezen broden, gebakken 
van de nieuwe oogst. 

 
Op deze dag van de eerstelingen (de 50e dag vanaf 

de dag van de Eerstelingsgarve) werden 3000 
mensen bekeerd!  

 
Op het Feest der eerstelingen werden de eerste twee 
broden van de nieuwe oogst, als beweegoffer aan de 
HEERE aangeboden. Op deze dag werd de Heilige 

Geest uitgestort. 

 
3e feest van de (Roomse) kerk: 

Pinksteren, 2 ! dagen op de heidense 
kalender 

 
Centraal staat: 

Niets 
 
 
 

Kerkelijke betekenis: 
 
 
 

 
- uitstorting van de Heilige Geest (goed!) 

 
 

Kerkelijke datum:  
Pinksteren is de 50e en 51e dag vanaf eerste zondag 

na volle maan, na het begin van de lente. 

Pinksteren kan dus volgens de Roomse kerk vallen 
van 10 mei tot en met 13 juni op de zonnekalender 

van paus Gregorius (de actuele kalender). 

Omdat het kerkelijke paasfeest (opstanding volgens 
de kerk) al door de (Roomse) kerk is verschoven en 
veranderd, valt het Pinksterfeest ook op een andere 

dag dan Gods kalender leert. 

De (Rooms)kerkelijke 1e pinksterdag valt hierdoor dus 
niet (of soms ‘toevallig’) gelijk met Gods Feest der 

eerstelingen! 
 

De (Roomse) kerk leert zelfs dat Pentecoste 
(de 50e dag) twee dagen duurt. 
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Bijbelse leer:  
- de 50e dag is Pinksteren en duurt NIET twee dagen 

 
De naam pentecoste, de 50e dag (dit is 1 dag!),  

is in de Statenvertaling vertaald met  
Pinksteren.  

 
 
 
 
 

- er is GEEN tweede pinksterdag! 
 

- het feest van de 50e dag duurt NIET twee dagen! 
 

- het feest van Eerstelingen wijst WEL op de eerste 
oogst van gelovigen na Jezus hemelvaart 

 
3000 eerstelingen werden op het Feest der 

eerstelingen bekeerd, dit was het begin van de 
nieuwe oogst van de eerstelingen die gedoopt 

werden! 

 

 
 
 
 

Kerkelijke leer:  
- de 50e dag is Pinksteren en duurt WEL twee dagen. 

 
Het is onmogelijk dat de 50e dag twee  

dagen duurt. Dan zou het de 50e en de 51e dag zijn. 

 
De uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht op 
twee Pinksterdagen in plaats van op de ene Dag van 

de Eerstelingen.  
 
 

- er is WEL een tweede pinksterdag! 
 

- het feest van de 50e dag duurt WEL twee dagen! 
 

- het feest van Eerstelingen wijst NIET op de eerste 
oogst van gelovigen na Jezus hemelvaart 
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 4e feest van de HEERE: Dag van gedachtenis des geklanks 

Onze Vader leert: 
Dag van gedachtenis des geklanks 

(Roomse) kerk leert:  
geen dag van gedachtenis des geklanks 

 
4e feest van de HEERE: 

Dag van geklank /bazuinendag 
 

Centraal staat: 
Christus‘ wederkomst en de oprichting van Zijn 

Koninkrijk. 
 

Bijbelse betekenis:  
Het is een heilige rustdag met de oproep om te 

denken aan Jezus’ wederkomst en uit te zien naar 
de wederkomst en het koninkrijk van Jezus: 

 
Wees alert voor Jezus‘ wederkomst en ken het geluid 

van de bazuin die dan zal klinken. 
 

Bijbelse datum: 
1e van de 7e maand Ethanim, 

op de dag van de nieuwe maan 
 

Bijbelse leer: 
Leviticus 23:24b In de zevende maand, op den 

eerste der maand,  
zult gij een rust hebben,  

een gedachtenis des geklanks,  
een heilige samenroeping 

 
- dag des geklanks is 1 dag 

 
 

1 Thess. 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, 
met de stem des archangels en met de bazuin Gods 

nederdalen van den hemel; 
 

1 Korinthe 15:52 
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste 

bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen 
onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen 

veranderd worden. 
 

Psalm 89:16 Welgelukzalig is het volk hetwelk het 
geklank kent; o HEERE, zij zullen in het licht Uws 

aanschijns wandelen. 
 

Op deze dag eerste dag van Gods 7e maand, dus 
bij nieuwe maan (als de maansikkel weer zichbaar 

wordt) wordt de sofar of bazuin geblazen als 
oproep om alert te zijn voor Jezus‘ wederkomst. 

 
 
 

 
4e feest van de HEERE is door de   

 (Roomse) kerk afgeschaft 
 

Centraal staat: 
Niets 

 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geen 

 
 
 
 
 
 

Kerkelijke datum: 
Geen 

 
 

Kerkelijke leer: 
 

GEEN rust op de 1e van de 7e maand,  
GEEN gedachtenis des geklanks,  

GEEN heilige samenroeping… 
 
 

- dag des geklanks is 0 dagen 
 
 

De (Roomse) kerk leert de door God geheiligde Dag 
des geklanks niet, ook heeft zij deze niet vervangen 

door een andere dag. 
 

Zij heiligt de door de HEERE ingestelde Dag des 
geklanks niet die oproept om waakzaam uit te zien 

naar Jezus’ wederkomst en Zijn Koninkrijk.  
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De sofar moet ook op de Dag des geklanks, met de 

nieuwe maan, de 1e van de 7e Bijbelse maand, 
geblazen worden. 

 
Psalm 81:4 Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter 

bestemder tijd, op onzen feestdag. 
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 5e hoogtijd van de HEERE: Grote Verzoendag 

Onze Vader leert: 
Grote Verzoendag 

(Roomse) kerk leert:  
geen Grote Verzoendag 

 
5e hoogtijd van de HEERE: 

Grote Verzoendag 
 

Centraal staan: 
- Christus‘ offer voor de zonden van Zijn volk 

Israël en de gelovigen (1e bok) 
Hebrëen 8:12a Want Ik zal hun 
 ongerechtigheden genadig zijn, 

 
- het afleggen en niet meer gedenken van Israels‘ 

en onze zonden (2e bok) 
Hebrëen 8:12b en hun zonden  

en hun overtredingen zal Ik 
 geenszins meer gedenken. 

 

 
 
 

Bijbelse betekenis:  
Inkeer en verzoening voor Zijn volk (Israël) en de 

gelovigen 
 
 

Let op: Grote Verzoendag is niet Jezus’ 
stervensdag. Hij stierf op de 14e van de eerste 

maand Abib/Nisan (de dag van het Pascha) en niet 
op de 10e van de 7e maand (Grote Verzoendag). 

 
 
 
 

 
5e hoogtijd van God  

is door de kerk afgeschaft 
 

Centraal staat: 
Niets 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geen 

 
 
 

Sommige kerken leren dat hun “goede vrijdag” in de 
plaats is gekomen van Grote Verzoendag.  

 
Echter stierf Jezus’ niet op hun “goede vrijdag” maar 

op Gods Pascha, de 14e Abib/Nisan. 
 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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Bijbelse datum: 

10e van de 7e maand Ethanim 
 
 

Bijbelse leer: 
Leviticus 23:26-32 26  Verder sprak de HEERE tot 

Mozes, zeggende:  
 

27  Doch op den tiende dezer zevende maand zal 
de verzoendag zijn,  

 
een heilige samenroeping zult gij hebben;  

 
dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den 

HEERE een vuuroffer offeren.  
 

28  En op dienzelven dag zult gij geen werk doen;  
 
 

want het is de verzoendag, om over u verzoening te 
doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.  

 
29  Want alle ziel (elk mens!) dewelke op dienzelven dag 
niet zal ver  ootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid 

worden uit haar volken. 
 
 

30  Ook alle ziel die enig werk op dienzelven dag 
gedaan zal hebben, diezelve ziel zal Ik uit het midden 

van haar volk verderven. 
 

31  Gij zult geen werk doen;  
 

het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in 
al uw woningen. 

 
32  Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw 
zielen verootmoedigen; op den negende der maand in 
den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw 

sabbat rusten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerkelijke datum: 

Geen 
 
 

Kerkelijke leer: 
 
 
 

Op de tiende van de zevende maand, zult gij:  
GEEN grote verzoendag hebben, 

 
GEEN heilige samenroeping zult gij hebben, 

 
uw zielen NIET verootmoedigen,  

 
 

WEL werk doen. 
 
 

Er is GEEN verzoendag in de 7e maand voor u, er is 
alleen onze ”Goede Vrijdag” 

 
Want NIET iedereen die niet ver  ootmoedigd zijn 

geweest, zullen uitgeroeid worden. 
 
 
 

Iedereen die enig werk op de Grote Verzoendag 
gedaan zal hebben, zal God NIET verderven. 

 
 

Gij zult WEL werk doen;  
 

het is GEEN eeuwige inzetting voor u 
 
 

NIET rusten, het is GEEN sabbat voor u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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Bijbelse leer: 
 - Grote Verzoendag is 1 geheiligde dag 

 
 

- Gods Woord leert WEL uit te zien naar de Grote 
Verzoendag 

 
 

De HEERE leert uit te zien naar de Grote  
Verzoendag voor Zijn volk Israël: 

 
 

Romeinen 11:25-29 25 Want ik wil niet, broeders, dat 
u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs 
zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over 
Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen 

zal ingegaan zijn.  
 
 
 

De Bijbel leert geen vervangingstheologie. 
Gods volk is het volk Israël 

 
 
 
 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden;gelijk 
geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal 

de goddeloosheden afwenden van Jakob.  
 

27 En dit is hun verbond (Israëls verbond!) van Mij, 
als Ik hun zonden (Israëls zonden!) zal wegnemen. 

 
Als het getal van de heidenen die bekeerd zullen 

worden vol zal zijn dan zal geheel Israël zalig worden. 
 

Dat is dé Grote Verzoendag voor Israël waar wij 
als gelovige heidenen naar uit mogen en moeten 

zien! 
 

 
 

Kerkelijke leer: 
Grote Verzoendag is 0 dagen,  

er is geen Grote Verzoendag voor u. 
 

De kerk leert NIET uit te zien naar de Grote 
Verzoendag. 

 
 

De kerk leert niet om met de Grote  
Verzoendag uit te zien naar de bekering van Gods 

volk Israël.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel kerken leren nog wel de  
vervangingstheologie met alleen de verzoening 

voor de kerk in plaats van Israël, los van de Grote 
Verzoendag: 

 
 

En alzo zal geheel de kerk zalig worden; gelijk 
geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal 

de goddeloosheden afwenden van onze Kerk.  
 

En dit is voor onze kerk een verbond van Mij, als de 
HEERE de zonden van de kerk zal wegnemen. 

 
 

  



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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 6e feest van de HEERE: Feest der inzameling + Loofhuttenfeest 

Onze Vader leert: 
Feest der inzameling 

(Roomse) kerk leert:  
geen Feest der inzameling 

 
6e Feest van de HEERE: 

Feest der inzameling. Gods dankweek 
voor gewas en arbeid 

en gelijktijdig het  

Loofhuttenfeest 
 
 
 
 

Centraal staan: 
God danken voor de oogst van het land en de 

aanstaande oogst van gelovigen 
 
 

Bijbelse betekenis:  
- dankweek voor inzameling van de laatste oogst van 

de (vruchten)  
 

- het gedenken van het wonen in loofhutten tijdens de 
woestijnreis 

 
- uitzien naar de grote oogst van gelovigen, het is een 

profetisch feest! 
 
 

 
 
 

Bijbelse datum Gods dankweek: 
15e – 21e van de 7e maand Ethanim 

 
 
 

 
6e Feest van de HEERE:  

Dit feest van de HEERE viert de 
(Roomse) kerk niet. 

 
De Roomse(kerk) heeft dit feest vervangen door de 

kerkelijke dankdag, één dag i.p.v. één week en op een 
andere datum. 

 
 

Centraal staat: 
Niets 

 

 
Kerkelijke betekenis:  

Geen 
 
 

De kerk leert NIET om Gods feest der inzameling te 
vieren maar leert hun zelf ingestelde dankdag. 

 
De kerk leert de eigen kerkelijke dankdag voor gewas 

en arbeid in plaats van Gods dankweek. 

 
 

 
 
 

Kerkelijke datum eigen dankdag: 
Op de 1e of 2e woensdag in november, 1 dag 

 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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Bijbelse leer: 

Exodus 23:16b En het feest der inzameling, op den 
uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld 

zult ingezameld hebben. 
 

Leviticus 23:39a Doch op den vijftienden dag der 
zevenden maand, als gij het inkomen des lands zult 
ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven 

dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, 
 
 

 
 

God leert niet om één dankdag in november te 
houden volgens de heidense Gregoriaanse kalender 
maar om Zijn feest der inzameling van 7 dagen te 

vieren volgens Zijn kalender. 
 

 
Het Feest der inzameling is dé dankweek voor 

gewas en arbeid, 7 dagen lang met 1 geheiligde dag.  
 
 
 
 
 

 

Onze Vader leert: 

 
 

Tijdens het Feest der inzameling wordt gelijktijdig 
het Loofhuttenfeest gevierd waarmee de Joden 

gedenken dat zij in loofhutten woonden. 
 

 
Kerkelijke leer: 

En de dankdag, de 1e of 2e woensdag in november, 
wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld 

hebben. 
 

Doch op den de 1e of 2e woensdag in november, 
als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, 
zult gij des HEEREN feest één dag ‘’vieren’’; op onze 

eigen dankdag zal er rust zijn, 
 

Zes dankdagen van dit dankfeest van de HEERE 
zijn door de kerk afgeschaft! 

 
Voor de ene overgebleven dankdag is een datum 

op de actuele Roomse kalender van paus 
Gregorius gepland. 

 
 
 

De kerk leert dat het Feest der inzameling niet voor de 
kerk is. Vier één dankdag volgens de heidense 
kalender in plaats van Gods dankweek van 7 

dagen volgens Zijn kalender. 

 
(Roomse) kerk leert: 

 
 

 
 
  



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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 7e feest van de HEERE: Feest van de 8e dag 

De HEERE leert: 
Feest van de 8e dag 

(Roomse) kerk leert:  
geen Feest van de 8e dag 

 

7e Feest van de HEERE: 
Feest van de 8e dag 

 
Centraal staat: 

Het uitzien naar nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
waarin alle dingen nieuw zullen zijn. 

 
 

Bijbelse betekenis:  
De achtste dag is een jaarlijkse feestdag die uitziet 

naar de dag dat alles nieuw en volmaakt zal Zijn tot 
Gods eer.  

 
De 8e dag volgt op de 7 dagen van het voorgaande 
feest, het Feest der inzameling, dé grote inzameling 

van de gelovigen (ook wel Loofhuttenfeest genoemd). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7e Feest van de HEERE is door de 
(Roomse) kerk afgeschaft 

 
Centraal staat: 

Niets 
 
 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geen 

 
 

De kerk viert het jaarlijkse feest van de de 8e dag niet. 
Zij ziet niet met het feest van de 8e dag uit naar de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  
 

Met inlegkunde leren sommige kerken zelfs dat de 8e 
jaarlijkse feestdag omgevormd is tot een wekelijkse 
heiliging van de zonne aanbiddingsdag die Keizer 

Constantijn heilig heeft verklaard (de zondag). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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Bijbelse datum van de 8e dag: 
22e van de 7e maand Ethanim 

 
 

Bijbelse leer over de jaarlijkse 8e dag: 
Leviticus 23:36 ..op den achtsten dag zult gij een 

heilige samenroeping hebben,  
 
 

het is een verbodsdag;  
gij zult geen dienstwerk doen. 

 
Leviticus 23:39b ..en op den achtsten dag zal er 

rust zijn. 
 
 

Numeri 29:35  Op den achtsten dag  
zult gij een verbodsdag hebben;  

geen dienstwerk zult gij doen. 
 
 

De jaarlijkse 8e dag is in de Bijbel een dag van 
reiniging, het afleggen van het oude leven en het 

begin van het gereinigde leven. 
 

 
Kerkelijke datum van de 8e dag: 

Geen 
 
 

Kerkelijke leer over de jaarlijkse 8e dag: 
Op den achtsten dag zult gij GEEN heilige 

samenroeping hebben,  
 
 

het is GEEN verbodsdag;  
dienstwerk zult gij WEL doen. 

 
..en op den achtsten dag zal er GEEN rust zijn. 

 
 
 

Op den achtsten dag  
zult gij GEEN verbodsdag hebben;  

dienstwerk zult WEL gij doen. 
 
 

De heilige rustdag van de jaarlijkse 8e dag leert de 
kerk niet, ook heeft zij deze niet vervangen door een 

andere dag. 
 

 

  



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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8 Extra feesten en inzettingen van de (Roomse)kerk 

 

 Extra feest van de (Roomse) kerk:  Hemelvaartsdag 

Onze Vader leert: 
geen heilige hemelvaartsdag met 

samenroeping 

(Roomse) kerk leert: 
heilige hemelvaartsdag met  

samenroeping 
 

Bijbelse leer: 
God leert ons wel Jezus’ hemelvaart maar geen 

heilige dag om Jezus’ hemelvaart te gedenken in een 
samenroeping of kerkdienst. 

 
 

Bijbelse datum van  
Jezus hemelvaart: 

40 dagen na de dag van de Eerstelingsgarve, 
volgens Gods kalender. 

(40 dagen na de dag van Zijn verschijning). 
 
 

Bijbelse leer: 
GEEN heilige hemelvaartsdag.  
GEEN heilige samenroeping. 

 
 

Spreuken 30:6  
Doe NIET tot Zijn woorden,  
opdat Hij u niet bestraffe,  

en gij leugenachtig bevonden wordt. 
 
 

De HEERE spreekt: 
Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord dat ik u 
gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; 

 

 
Kerkelijke leer: 

De hemelvaartsdag is een heilige dag met een 
samenkomst of kerkdienst. 

 
 
 

Kerkelijke datum van een  
heilige hemelvaartsdag: 

40 dagen na het Roomse pasen volgens de 
heidense kalender. De hemelvaartsdag valt altijd op 

een donderdag 
 
 

Kerkelijke leer: 
WEL (heilige) hemelvaartsdag. 

WEL heilige samenroeping. 
 

Doe WEL tot Zijn woorden,  
God zal ons NIET straffen,  
wij zijn NIET leugenachtig. 

 
De dominees spreken: 

Als het tot eer van God is dan mogen wij  
naar ons eigen goeddunken zelf dagen heiligen en 
inzettingen leren. Wij mogen op onze eigen manier 
God dienen volgens onze eigen Roomse kalender 

met onze eigen feestendagen in plaats van de 
Hoogtijden des HEEREN die de HEERE zelf leert in 

Zijn Woord. 

Degenen die dit leren verachten Gods inzettingen en 
leren tegen Gods heilig Woord en spreken de HEERE 

tegen. 

Let op de geschiedenis van David toen hij de ark met 
alle goede bedoelingen op een wagen zette maar wat 
niet was naar Gods inzettingen die leren hoe de ark 
vervoerd moest worden. Het kostte Uza zijn leven! 

 
 
  



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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 Hoogtijd van de (Roomse) kerk: ‘Goede Vrijdag’ 

Onze Vader leert: 
Mijn Pascha  en geen ‘Goede Vrijdag’  

(Roomse) kerk leert: 
‘Goede Vrijdag’ en geen Pascha 

 
Bijbelse leer: 

De HEERE leert ons geen ‘Goede Vrijdag’. Jezus zelf 
leert om met Zijn Pascha Zijn dood te gedenken op de 

14e Abib met de nieuwe tekenen van het Pascha 
(ongezuurd brood en wijn). Zie paragraaf 7.2. 

 
Het Pascha is Jezus’ dood 

 
Bijbelse leer: 

Jezus dood gedenken gebeurt met Pascha: 
1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons 

geslacht, namelijk Christus. 
 
 

Gods datum voor ‘Goede Vrijdag’: 
Geen, de Bijbel leert geen ‘Goede Vrijdag’ maar de 

dag van Zijn Pascha waarop Christus stierf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gods datum voor Zijn Pascha, het 
gedenken van Jezus’ dood: 

Pascha, Zijn dood: 14e Abib / Nisan volgens Gods 
kalender. 

 
 

Bijbelse leer: 
Zijn Pascha, Jezus’ dood, was exact met volle maan! 
Op de dag van het gedenken van Zijn dood, de 14e 

Nisan, is het altijd volle maan! 
 
 

Jezus’ dood gedenken  
gebeurt tijdens Gods Pascha 

met volle maan  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerkelijke leer: 

‘Goede Vrijdag’ is Jezus’ dood 

 

 

 
 

Kerkelijke leer: 
Jezus dood gedenken gebeurt op ‘Goede Vrijdag’. 

 
 
 

Kerkelijke datum voor ‘Goede Vrijdag’: 
Christus stervensdag (‘Goede Vrijdag’) is de vrijdag 

voor het Christelijke pasen. 
 

Tussen Jezus sterven en Zijn opstanding ligt dan niet 
3 dagen en 3 nachten maar slecht 1,5 dag! 

 
(de door de (Roomse) kerk ingestelde datum van het 

Christelijk pasen is volgens de heidense kalender:  
de eerste zondag na volle maan, na het begin van 

de lente) 
 
 

Kerkelijke dag voor het 
gedenken van Jezus’ dood: 

‘Goede Vrijdag’ volgens de heidense kalender. 

 
 

Kerkelijke leer: 
Het gedenken van Jezus’dood is niet of niet exact  

met volle maan! 
 
 
 

Jezus’ dood gedenken  
gebeurt op de kerkelijke ‘Goede Vrijdag’ 

 en niet met volle maan  
 
 
 
 
 
 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 
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Bijbelse leer: 
Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord, dat ik u 
gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; 
opdat gij bewaart de geboden van den HEERE,  

uw God, die ik u gebiede. 

 

 
 

Kerkelijke leer: 
Wij mogen aan Gods sabbatsgebod WEL toedoen,  

ook daarvan WEL afdoen;  
Wij mogen de geboden van den HEERE WEL 

wijzigen. 



 

 Feest van de (Roomse) kerk: Kerstfeest of kerstmis 

 

De Bijbel leert: 
geen kerstfeest 

(Roomse) kerk leert:  
kerstfeest 

 
 

Bijbelse leer: 
De HEERE leert ons niet om Jezus’ geboorte te 

gedenken, wel Zijn dood met Pascha. 
  
 
 
 
 

De HEERE leert ons geen kerstdagen te heiligen 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse betekenis: 
Geen (de Bijbel leert geen kerst,  

wel Jezus’ geboorte) 
 

Bijbelse leer: 
Geen kerst, 0 dagen 

 
Waarom leert Jezus ons  

het kerstfeest NIET? 
 

antwoord: 

- omdat Zijn eigen Vader Hem dit NIET leerde. 

 
- omdat Hij NIET op dag van de zonneaanbidding, 

25 december, is geboren. 
 

- omdat Hij NIET leert Zijn geboortedag te gedenken 
maar Zijn dood 

 
 - omdat Jezus eigen (kerkelijke) inzettingen WEL 

afleert 
 

Bijbelse leer: 
Markus 7:9 En Hij zeide tot hen:  

Gij doet zeker Gods gebod WEL te niet,  
opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 

 
Bijbelse leer: 

Deuteronomium 12:32 Al dit woord, hetwelk ik 
ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen;  

gij zult daar niet toedoen,  
en daarvan niet afdoen. 

 

 
 

(Roomse) kerkleer: 
Op de dag van de winter-zonnewende, 25 december, 

die ter ere van van de zonnegod Mithras, het 
onoverwinnelijke licht, wordt gevierd, zal herdacht 
worden dat Jezus als onoververwinnelijk licht is 

geboren. 
 
 

De (Roomse) kerk leert om met de heidense 
afgodsdagen de HEERE te vereren. 

 
Men neemt heidense dagen (een gouden kalf!) en wil 

de HEERE daarmee vereren. Dit is een gruwelijke 
vermenging van afgodsdagen met Gods heiligheid. 

 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geboorte van de HEERE Jezus 

 
 

Kerkelijke leer: 
Kerst is 2 dagen 

Waarom leert men in de kerken  
het kerstfeest WEL? 

 
antwoord: 

-omdat hun eigen vaderen hun dit WEL leerden 

- omdat Hij WEL op dag 25 en 26 december (twee 
dagen!) is geboren 

 
- omdat de kerk WEL leert Zijn geboortedag te 

gedenken  
 

 - omdat de kerk eigen inzettingen NIET af wil 
schaffen 

 
Kerkelijke leer: 

De kerk zegt tot u: 
Wij doen Gods gebod zeker NIET te niet 

 als wij onze eigen inzettingen onderhouden. 

Kerkelijke leer: 
Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede,  
zult gij NIET waarnemen om te doen;  

gij zult daar WEL toedoen,  
en daarvan WEL afdoen. 
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8.3.1 Rooms kerstfeest in plaats van Bijbels Chanoeka feest 

In de Bijbel wordt ook het feest van de vernieuwing van de Tempel vermeld waarop Jezus ook aanwezig was: 
 
Johannes 10:22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. 
23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo. 
 
Dit feest heet tegenwoordig het Chanoeka feest of Lichtfeest en wordt gevierd vanaf de 25e van de 9e maand 
van Gods kalender. 
 
In de tempel werd door de overheersing een heidens altaar opgericht. De Makkabeeën kwamen hier tegen in 
opstand en na een paar jaar van strijd kon de Tempel, nadat het heidense altaar en alle onreine dieren waren 
verwijderd, opnieuw worden ingewijd met heilige olie voor de tempelkandelaar die acht dagen brandde. 
 
Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 na Christus, bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Men 
viert het behoud van de eigen Joodse identiteit. Thuis wordt acht dagen lang een volgend lichtje aangestoken 
met behulp van een extra lichtje, de zogenaamde 'dienaar’. Er wordt gebeden en de hele familie zingt chanoeka 
liederen. Kinderen doen spelletjes en krijgen cadeautjes. Men eet gerechten die in olie gebakken zijn zoals 
aardappelpannekoeken of oliebollen. 
 
De Roomse kerk heeft dit feest voor de Joden verboden, verschoven en veranderd naar de 25e (!) van de 
heidense maand december, de datum die ter ere van de zonnegod Mithras, het onoverwinnelijke licht, wordt 
gevierd en dit het kerstfeest genoemd waarop de geboorte van het Licht Jezus wordt herdacht. 
 
Op dit door de Roomse kerk ingestelde heidense kerstfeest worden vaak cadeautjes gegeven en ook oliebollen 
gegeten. Ook deze tradities zijn afgeleid van het Bijbelse Chanoeka feest. 
 
 

 Jaarlijkse kerkelijke biddag in plaats van bidden op Gods 8e dag 

De kerk leert de jaarlijkse kerkelijke biddag op een datum van de heidense kalender van paus Gregorius in 
plaats van het bidden om Gods zegen op de 8e dag (aansluitend op het Feest der inzamelingen) volgens Zijn 
kalender. 
 
 

 Jaarlijkse kerkelijke dankdag in plaats van Gods jaarlijkse dankweek  

De kerk leert de jaarlijkse kerkelijke dankdag op een datum van de heidense kalender van paus Gregorius in 
plaats van Gods jaarlijkse dankweek van het Feest der inzamelingen (dé dankweek voor gewas en arbeid). Zie 

paragraaf 7.7 en www.loofhuttenfeest.com. 

 
 

 Kerkelijke afsluiting en inwijding van het heidense nieuwe jaar 

Door het volgen van de heidense Roomse kalender van Paus Gregorius wordt elke laatste dag van elk heidens 
jaar afgesloten met een kerkdienst alsof Gods jaar dan eindigt. 
 
Op elke eerste dag van de heidense Roomse kalender van Paus Gregorius wordt het heidense nieuwjaar met 
een kerkdienst ingewijd alsof Gods jaar dan begint. 
 
De Bijbel leert dat Gods jaar begint met de maand waarin Jezus gestorven is aan het kruis voor onze 
zonden, de maan Abib/Nisan. Dit is volgens Gods Woord dé belangrijkste en de eerste maand van Gods 

jaar. Zie ook paragraaf 6. 

 



 

    1    2    3    4    5    6    7  

9 Des HEEREN hoogtijden op Zijn kalender 

Hieronder Zijn Gods profetische hoogtijden weergegeven op Zijn kalender. Elke 7e dag wordt Gods sabbat gevierd. Tijdens Jezus’ eerste komst verrichtte 
Hij Zijn werk op de voorjaarsfeesten. Bij Zijn wederkomst zal Jezus volgens de profetieën Zijn werk verrichten op de najaarsfeesten. Met Gods 
profetische najaarsfeesten zien wij uit naar  Zijn wederkomst  , de  grote inzameling van Zijn volk  en  de vernieuwde aarde . 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

1e maand 
Abib 

2e maand 
Ziv 

3e maand 
Sivan 

4e maand 
 

5e maand 
 

6e maand 
Elul 

7e maand 
Ehtanim 

8e maand 
Bul 

9e maand 
Chisleu 

10e maand 
Tebeth 

11e maand 
Schebat 

12e maand 
Adar (1) 

   
 
   
 

14e: Pascha + 
15 tot 21e Feest van de 
ongezuurde broden 

Sabbat in week van de 
ongezuurde broden 

dag van de eerste-
lingsgarve op dag na 
de 1e sabbat. Jezus als 
Eerstelingsgarve 
verschenen. 
 

7 sabbatten 

1e: Bazuinendag: 
De Koning komt! 

10e: Grote verzoendag 
Alzo zal geheel Israël 

zalig worden! 

 

Dag van de eerstelingen  
Op dag na de 7e sabbat, de 50e 
dag. Op deze dag de uitstorting 
van de Heilige Geest, 3000 
eerstelingen bekeerd 

15 tot en met 21e: Feest der inzamelingen 
(dankweek voor gewas en arbeid) en 

tegelijkertijd Loofhuttenfeest, ziet uit naar de 
komende grote inzameling van Zijn volk! 

   

22e: Feest van de 8e dag 
God maakt alle dingen nieuw 

1e Grote Feest 
met volle maan 

2e Grote Feest 
rond volle maan 

3e Grote Feest 
met volle maan 

            

nieuwe 
maan 

Nieuw jaar volgens 
Gods kalender, 1e Nisan  

50 dagen 

Jezus’ wederkomst met de bazuin en Zijn werk op de 
najaarsfeesten. 

Jezus’ eerste komst en Zijn werk op de  
voorjaarsfeesten. 
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10 Kerkelijke hoogtijden op de heidense kalender van paus Gregorius 

Hieronder zijn de hoogtijden van de (Roomse) kerk weergegeven op de heidense kalender van paus Gregorius. Volgens de kalender van deze paus valt de 
eerste dag van het nieuwe jaar op 1 januari en niet zoals de HEERE leert op de 1e van Gods eerste maand Abib/Nisan. 
 
De wekelijkse feestdag, de sabbat van de 7e dag, is in navolging van keizer Constantijn door de Roomse kerk op straffe van de dood veranderd naar de zondag.  
Iedereen die de sabbat wilde vieren in plaats van de zondag te houden werd gedood, in Engeland zelfs tot in de 17e eeuw. Gelovigen die Gods sabbat, de 7e 
dag, willen vieren worden in het kerkelijk formulier van de Afsnijding of Ban (achter in uw Bijbel) helaas nog ongeneeslijke rottende leden van Christus genoemd. 
 
De voorjaarsfeesten zijn veranderd van datum en betekenis. De najaarsfeesten (dé profetische feesten die uitzien naar Jezus wederkomst en Zijn Koninkrijk) zijn 
geheel weggeleerd door de (Roomse) kerk! Gods profetisch Woord is door de kerk ontkracht! 
 
Ook Gods profetische najaarsfeesten die nog vervuld zullen worden zijn verloochend door de (Roomse) kerk terwijl Gods Woord leert: 
2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, 
Wat neemt u in acht? Gods Woorden of de pauselijke woorden? 
 
 
 

Hieronder de heidense zonnekalender van paus Gregorius waarop de het begin van het nieuwe jaar en o.a. de datums van Gods feesten veranderd zijn en 
diverse feesten weggelaten en andere feesten en bijzondere dagen toegevoegd zijn. 

ma
art 

4e maand 
april 

5e maand 
mei 

6e maand 
juni 

7e maand  
juli 

8e maand 
augustus 

9e maand 
september 

10e maand 
oktober 

11e maand 
november 

12e maand 
december 

1e maand 
januari 

2e maand 
februari 

3e 
maand 

 

1e dag van het jaar 
volgens Paus Gregoruis 
Inwijding met (Roomse) 

kerkdienst of mis! 
Gods jaar begint hier niet ! 

pasen, 1e zondag na 
volle maan na begin 
van de  lente i.p.v. 

Pascha op 14e Nisan 

hemelvaartsdag  
10 dagen voor pinksteren 

de Heere leert geen geheiligde hemelvaartsdag 
 

pinksteren, 50 dagen na 
Christelijk pasen 

 i.p.v. 50e dag na dag van de 
eerstelingsgarve 

goede vrijdag 
1,5 dag voor kerkelijk pasen 

i.p.v. Pascha, toen exact 3 dagen 
voor dag van de eerstelingsgarve 

kerstfeest 25 en 26 
december, de dagen 

van de zon-aanbidding 
dit leert de Heere niet 

biddag, 1e of 2e 
woensdag 

i.p.v. gebed op het feest 
van de 8e dag  

 

dankdag, 1e of  
2e woensdag 

i.p.v. feest der 
inzameling 

 

Nieuw jaar volgens de 
Heere , 1e Abib/Nisan  
(in 2015 op 22 maart) 
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11 Eigen feesten goed bedoeld en dan tot Gods eer? 

 
Moeten we de inzettingen van de Roomse / Christelijke feesten die de Bijbel niet leert maar zo houden omdat 
het goed bedoeld is? Mensen zeggen: als de bedoeling maar goed is dan vindt God het ook goed. Dit is echter 
tegen wat God leert, Hij leert ons: Als het goed bedoeld wordt maar het niet is zoals Ik het heb geleerd dan 
is het zonde. 
 
Een goede bedoeling die anders is dan wat God leert is zonde. Hieronder enkele voorbeelden van 
gebeurtenissen in Gods Woord die goed bedoeld waren maar wat zonde is volgens God. 
 
Heilige ark: 
1 Kronieken 13: 7 En zij voerden de ark Gods op een nieuwen wagen uit het huis van Abinádab. Uza nu en 
Ahío leidden den wagen.  
 
De bedoeling van David om de ark te halen is goed echter mocht de ark niet op een wagen gezet worden.  
God had geboden dat deze door de priesters gedragen moest worden.  
 
8  En David en gans Israël speelden voor het aangezicht Gods met alle macht, zo met liederen als met harpen 
en met luiten en met trommels en met cimbalen en met trompetten.  
9  Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit om de ark te houden, 
want de runderen struikelden. 10  Toen ontstak de toorn des HEEREN over Uza en Hij sloeg hem, omdat hij zijn 
hand had uitgestrekt aan de ark; en hij stierf aldaar voor het aangezicht Gods. 
 
God strafte Uza omdat de ark alleen door de priesters aangeraakt mocht worden. Als de priesters de ark 
gedragen hadden was deze ook niet bijna van de wagen gevallen.  
 
Hoe goed de bedoeling ook was om de ark te halen: de ark mocht niet op een wagen. 
Hoe goed de bedoeling ook was om de ark tegen te houden: Uza mocht de ark niet aanraken en werd 
zelfs gedood. 
 
Heilig vuur: 
Levitcus 10:1 En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, 
en legden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen 
niet geboden had. 2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven 
voor het aangezicht des HEEREN. 3 En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, 
zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk 
zal Ik verheerlijkt worden. 
   
De zonen van Aaron namen geen vuur van het heilig vuur van de tabernakel maar ander vuur. De HEERE 
strafte dit met de dood. Als de HEERE geboden heeft geheiligd vuur te nemen dan mogen de mensen geen 
vuur nemen dat niet geheiligd is.  
 
Ook al zou de bedoeling goed zijn en lijkt er zelfs voor de mensen geen verschil te zijn in het soort vuur 
(Roomse of Bijbelse feestdag) dan is het volgens God zonde als het niet is zoals Hij het geboden heeft. 
Volgens Gods Woord blijft het zonde als het niet volgens Zijn Woord is, hoe goed de bedoeling ook kan 
zijn. Hoe goed de bedoeling ook is met de eigen feestdagen, voor de HEERE is het zonde omdat het niet 
is naar Zijn heilig Woord. Nog erger is het om de feesten van de HEERE, waarin Christus bij elk feest 
centraal staat, overboord te gooien.  
 
Heilige grond: Exodus 3:5 En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de 
plaats, waarop gij staat, is heilig land.   
 
De plaats waar Mozes stond was heilig land. Voor de mens was er geen onderscheid zichtbaar tussen de grond 
waar Mozes stond en de grond daarachter. Maar wat God geheiligd heeft kan de mens niet als onheilig 
beschouwen. 
 
Niet de grond achter de braambos is heilig maar de plaats die God heilig noemt is heilig. Niet de Roomse en 
Christelijke feestdagen volgens de heidense kalender zijn heilig maar Zijn feestdagen volgens Gods kalender 
die de Bijbel leert. Dat zijn des HEEREN  hoogtijden, die God geheiligd heeft. 
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12 De weg terug 

Nu u weet of kunt weten dat de Bijbel de feesten van de HEERE (des HEEREN hoogtijden!) anders leert dan u 
mogelijk in de (Roomse) kerk geleerd bent moet u ook volgens Gods Woord handelen naar wat u weet. U kunt 
dan geen kerkelijke feesten meer vieren volgens een heidense kalender zoals u in uw onwetendheid mogelijk 
heeft gedaan. Mogelijk leerde u zelf als broeder of dominee dergelijke God-onterende Roomse dwalingen 
zonder dat u het wist. U was dan van de weg afgeweken en hebt velen een wet en inzettingen geleerd die de 
HEERE niet leert.  

Maleachi 2:8a Maar gij zijt van den weg afgeweken, gij hebt er velen doen struikelen in de wet, 

U heeft dan nu nog de mogelijkheid de overtreding met uw inzettingen te stoppen, uw zonden te belijden en om 
de profetische hoogtijden van de HEERE te leren volgens Gods kalender zoals de HEERE deze zelf leert in Zijn 
Woord. 

Jezus zegt: 
Matthéüs 15:3b: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? 

Veel broeders en dominees weten dit maar verharden tot nu toe helaas hun hart en nek: 
Jeremia 17:23 Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, om niet 
te horen, en om de tucht niet aan te nemen. 

Zij zeggen (nog) met de (Roomse) kerk:  
Maleáchi 3:7b Waarin zullen wij wederkeren? 

Velen leren dat als men de eigen (Roomse) kerkelijke feesten tot Gods eer houdt, de HEERE dit dan goed 
vindt. Echter leert de HEERE in Zijn Woord dat Hij geëerd wil worden zoals Hij dit vraagt.  
 
David vervoerde de ark tot eer van de HEERE (dacht hij) op een wagen. Uza wilde de ark tegenhouden om 
schade te voorkomen. Dit was allemaal, dachten zij, tot eer van de HEERE. Toch doodde de HEERE Uza 
omdat hij de ark aanraakte wat hij niet mocht doen en omdat de ark niet op een wagen vervoerd mocht worden.  
 
De HEERE wil gediend worden volgens Zijn dienst, dé Godsdienst volgens Zijn Woord en niet volgens een 
Roomse dienst die de HEERE ons niet leert. Als u de HEERE niet wilt dienen volgens Zijn Godsdienst (Zijn 
Woord) dan volgt u een andere (gods)dienst. 
 
Het is de taak van de kerk en alle gelovigen, u als broeder, zuster of dominee om terug te gaan naar Gods 
Woord en de (kerk)leer en ons leven te zuiveren van alle onbijbelse elementen en heidense datums voor Gods 
feesten die in de loop der eeuwen ingevoerd zijn.  
 
Gods feesten kunnen alleen volgens Zijn kalender met Zijn maanden gevierd worden zodat de Hoogtijden des 
HEEREN op Zijn gezette tijden gevierd kunnen worden waarvan de twee grote feesten met volle maan 
gevierd worden. 
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De HEERE roept alle gelovigen op: 
 

- om de (kerkelijke) leer en ons leven te zuiveren van alle onbijbelse elementen die er onder andere ten 
gevolge van de onbijbelse vervangingsleer (kerk in plaats van Israël) ingeslopen zijn, 

 
- om des HEEREN Hoogtijden (Gods profetische (feest)dagen),  

die zien op Christus en uitzien naar Zijn Koninkrijk, 
op de door God ingestelde dagen, 

volgens Zijn kalender (de Bijbelse kalender), 
te vieren tot Zijn eer 

Openbaringen 22: 18-19 
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze 

dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.  

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het 
boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. 

Deuteronomium 12:3  En gij zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen 
met vuur verbranden en de gesneden beelden hunner goden nederhouwen, en gij zult hun naam tenietdoen uit 

diezelve plaats. 

Lukas 16:13b;  
gij kunt God niet dienen en den Mammon.   
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13 Samenvatting van Gods feesten en de kerkelijke feesten 

Gods feesten, 
Wel profetisch 

(Roomse) kerk feesten, 
Niet profetisch 

 
Hieronder zijn de gezette hoogtijden des HEEREN 

weergegeven: 
 

 
-  volgens Zijn onderveranderlijk Woord,  

 
- volgens Zijn maankalender,  

 
Hieronder zijn de gezette hoogtijden van de kerk 

weergegeven, de erfenis van de 
vervangingstheologie van de Roomse kerk: 

 
- volgens de (Roomse) kerkleer, 

 
- volgens de actuele heidense 

zonnekalender, 

 
 

Leviticus 23:2b  
De gezette hoogtijden des HEEREN, ….  

deze zijn Mijn gezette hoogtijden 
 

 
Kerkelijke inzetting: 

De gezette hoogtijden van de (Roomse) kerk, deze 
zijn onze gezette hoogtijden 

 
1e feest van de HEERE:  

Sabbat, de 7e dag 
volgens het heilig sabbatsgebod in de Bijbel 

 

 
kerkelijke dag:  

zondag, de 1e dag op heidense zonnegoddag, 
zondag staat niet in de Bijbel 

 

 
2e feest van de HEERE: 

Pascha, 14e Nisan 
Met feest van de ongezuurde broden; 

Ziet op Christus leven en ons willen leven zonder 
zonden. 

 
In de week van de ongezuurde broden  
de dag van de Eerstelingsgarve 

op de dag na de sabbat in de week van de 
ongezuurde broden 

 

 
kerkelijke dag:  

Christelijk pasen (Zijn opstandingsdag volgens de 
kerk) op heidense datum 

in plaats van Pascha (Zijn dood) 
 
 

pasen (Zijn opstanding) op heidense datum 
in plaats van de dag van de Eerstelingsgarve 
volgens Gods kalender (Zijn verschijningsdag) 

 

 
3e feest van de HEERE  

Feest der eerstelingen,  
Pentecoste / Pinksteren =  

50e dag vanaf de dag van de 
Eerstelingsgarve, 

 
De uitstorting van de Heilige Geest vond plaatst op 
de dag van de eerstelingen (beweegoffer van de 

eerste broden van de nieuwe oogst)! 
 

 
kerkelijke veranderde dagen:  

Pinksteren, zelfs twee dagen, op datums van de 
heidense kalender 

in plaats van Pentecoste, de 50e dag, vanaf de dag 
van de Eerstelingsgarve, volgens Gods kalender 

 

 
4e feest van de HEERE:  

Dag van gedachtenis des geklanks, 1e van 
Gods 7e maand 

 

 
Het feest van de dag van gedachtenis des 

geklanks is door de kerk geheel afgeschaft. 

 
5e feest van de HEERE:  

Grote Verzoendag, 10e van Gods 7e maand 
 

 
De Grote Verzoendag van de 10e in  

de 7e maand  is door de kerk geheel afgeschaft.  
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6e feest van de HEERE:  
Feest der inzameling  

+ Loofhuttenfeest,  
15-21 van Gods 7e maand 

 
Het feest der inzameling is door de kerk  

geheel afgeschaft. Het Loofhuttenfeest wordt 
door de kerk verloochend terwijl Zacharia 14 leert 

dat de heidenen dit zullen gaan vieren. 
 

 
7e feest van de HEERE:  
Feest van de 8e dag 

 

 
Het feest van de 8e dag is door de kerk  

geheel afgeschaft. 
 

  

(Heilige) Hemelvaartsdag 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  

Te heiligen hemelvaartsdag 
(staat niet in de Bijbel) 

De Bijbel leert geen dag te heiligen voor Zijn 
hemelvaart. 

 

 

Goede Vrijdag 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  
‘Goede Vrijdag’ (staat niet in de Bijbel) 
in plaats van Zijn Pascha (Zijn dood) 

 

 

Kerstfeest 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  

Kerstfeest, Zijn geboortedatum  
(staat niet in de Bijbel) 

 

 
Eigen Biddag 

Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  
Kerkelijke biddag in maart 

(staat niet in de Bijbel)  
In plaats van tot God bidden om Zijn zegen 

aansluitend op het Feest der inzameling. 
 

 

Eigen Dankdag 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  

Kerkelijke dankdag in november 
(staat niet in de Bijbel)  

In plaats van Gods feest der inzameling, Gods 
dankweek 

 

 

Kerkelijke jaar-afsluitingsdag:  
Kerkelijke afsluiting van het heidense nieuwjaar 

op 31 december (staat niet in de Bijbel) 
in plaats van het eerbiedigen van Gods kalender 

 

 

Kerkelijke inwijdingsdag  
Kerkelijke inwijding van het heidense nieuwjaar 

op 1 januari (staat niet in de Bijbel) 
in plaats van het eerbiedigen van Gods kalender 
met als de belangrijkste maand Nisan, de maand 

waarin Christus gestorven is 
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Bovenstaande profetische 
feesten met zicht op Christus 

en Zijn Koninkrijk leert de 
HEERE wel.  

 
 
 
 
 
 
 

De HEERE leert om Hem te dienen met Zijn 
hoogtijden, Zijn profetische feesten, op Zijn gezette 

tijden. 
 

Exodus 34:17  
Gij zult u geen gegoten goden maken. 

 

Markus 7:9 En Hij zeide tot hen:  
Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij 

uw inzettingen zoudt onderhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prediker 12:13 
Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: 
Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt 

allen mensen. 
 

Zijn heilige geboden en inzettingen gelden voor 
alle mensen.  

 
Maleáchi 3:7 

Van uwer vaderen dagen af zijt gij afgeweken van 
Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert 
weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de 
HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin 

zullen wij wederkeren? 
 

1 Johannes 2:4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn 
geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in 

dien is de waarheid niet; 
 

1 Johannes 2:5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, 
in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt 

 

 
Deze kerkelijke feesten en 

inzettingen  
leert de HEERE niet. 

 
 

DEZE FEESTEN / DATUMS / BETEKENISSEN 
STAAN NIET IN DE BIJBEL! 

 
Het is een leer die de HEERE niet leert.  

Het is een andere leer dan de leer van God. 
 

De (Roomse) kerkleer betreffende Gods feesten is 
een leer die afleidt van Gods profetische hoogtijden 
die de HEERE wel leert en die uitzien op Christus’ 

komst en de komst van Zijn Koninkrijk.  
 

Een dienst die niet van de HEERE is is een 
afgodendienst. 

 
Het dienen van de HEERE met  

kerkelijke (Roomse) feesten, andere datums en 
andere betekenissen dan de HEERE leert is het 

willen dienen van Hem met eigen inzettingen, met 
eigen vormen, met een eigen gemaakt kalf. Eigen 

inzettingen zijn een gegoten kalf  
waarmee men beweert God te eren.  

 
 

De HEERE verbiedt het maken van  
eigen inzettingen in plaats van Zijn inzettingen, 

om Hem daar mee te willen vereren. 
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geworden; hieraan kennen wij dat wij in Hem 
zijn…… 

14 Gouden kalf in de kerk 

 
Binnen veel kerken: 

- viert men de eigen kerkelijke feestdagen WEL die de HEERE NIET leert, 
- viert en leert men NIET Gods profetische feestdagen die de HEERE WEL leert volgens Gods 

maankalender. 
- houdt men WEL godsdienstige samenroepingen op zelf ingestelde (speciale) dagen die de HEERE 

NIET leert, 
- gebruikt men WEL heidense zonnekalender voor het bepalen van bijzondere dagen of feesten die de 

HEERE NIET leert,  
-  

Eigen kerkfeesten en inzettingen en de heidense kalender om daarmee de HEERE te vereren zijn een gouden 
kalf waarmee men Hem WEL wil vereren terwijl men Gods profetische feesten NIET wil vieren. 
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15 Conclusie 

 
De HEERE leert in Zijn Woord: 

 
- De Bijbelse feesten zijn Gods profetische feesten voor ieder die Hem liefheeft. 
- Gods profetische feesten zijn geen feesten van de Joden maar het zijn des HEEREN hoogtijden,  

feesten van de HEERE. 
- Gods feesten zien op Christus’ verlossingswerk en de komst van Zijn Koninkrijk. 
- Gods feesten die in het voorjaar vallen zien terug op Jezus’ werk bij Zijn eerste komst.  
- Gods feesten die in het najaar vallen zien uit naar Jezus’ wederkomst waar de gelovigen ook naar uit 

mogen en moeten zien. Helaas zien velen nog niet uit naar Zijn wederkomst.  
- De kerkelijke feesten met de datums volgens de heidense kalender van de paus worden niet in de  

Bijbel geleerd.  
- Gods feesten behoren volgens Zijn kalender gevierd te worden gelijk / met Zijn volk Israël. 
- Gods kalender is niet afgeschaft en zal ook in de toekomst weer gevolgd worden. 
- Gods feesten mogen niet volgens de heidense kalender van de paus gevierd worden. 
- Gods feesten kunnen ook niet volgens de heidense kalender van de paus gevierd worden 

omdat het dan geen volle maan is bij de drie grote feesten van de HEERE wat de Bijbel wel leert. 

 
De HEERE roept u jaar op jaar: 
- om Zijn profetische feesten te vieren op Zijn datums volgens Zijn kalender, 
- om met de voorjaarsfeesten Jezus’ werk tijdens Zijn eerste komst te gedenken, 
- om met de najaarsfeesten uit te zien naar Jezus’ koninkrijk wat Hij op zal richten bij Zijn wederkomst. 
 
 
Gods profetische feesten geven zicht op Christus’ werk van Zijn eerste komst, Christus’ werk bij Zijn 
tweede komst met het komende Koninkrijk tot eer van God de Vader! 
 
De kerk en wij allen moeten ons reformeren naar Gods Woord en niet blijven steken in of blijven bouwen 
op geërfde inzettingen, dogma’s en leerstellingen waarmee Gods profetische feesten ter zijde 
geschoven zijn. 
 
Het is ook uw plicht om anderen te leren wat de Bijbel leert over Gods profetische feesten. 
 
Waar is de wil van ieder om te buigen voor wat God leert in plaats van te buigen voor de kerkelijke 
(Roomse) erfenis met de eigen verdraaide en verschoven feesten volgens de God-onterende heidense 
Roomse kalender? 
 

Jezus waarschuwt ook u tegen eigen inzettingen: 

Markus 7:9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet,  
opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 

 
Psalmen 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken. 

 
 

Jeremia 17:23 Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, om 
niet te horen en om de tucht niet aan te nemen. 

 
 

Als u Gods inzettingen, Zijn profetische feesten, aan de kant zet en/of eigen feesten daar boven zet dan wilt u 
uzelf niet aan Gods inzettingen onderwerpen. U kunt uzelf ook met uw eigen inzettingen niet aan Gods wet 
onderwerpen. Als u de HEERE gehoorzaamt om op Zijn profetische feesten Hem te dienen dan vervallen de 
eigen inzettingen. U kunt niet de HEERE en de afgoden dienen. 
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Laat u leren door Gods Woord en leer geen inzettingen die de Bijbel niet leert en leer geen andere 
datums of invullingen van feesten die de Heere niet leert. 
 
Blijf niet doorgaan met kerkelijke (Roomse) feesten of inzettingen in te passen in Gods Woord. Verhard uw hart 
en nek niet langer maar laat Gods Woord u leren hoe Hij gediend wil worden met zijn profetische feesten, des 
HEEREN hoogtijden om te zien op Christus´eerste komst met Gods feesten van het voorjaar en leer ook uit te 
zien naar Zijn wederkomst en Zijn Koninkrijk met Gods feesten in het najaar. 
 
Sta af van eigen inzettingen die de HEERE niet leert en eer de HEERE zoals Hij dit vraagt met Zijn profetische 
oogstfeesten, die zien op Christus’ werk, de oogst van getrouwe gelovigen en Christus´ koninkrijk. Niet om door 
verdienste zalig te worden maar uit gehoorzaamheid tot eer van de HEERE. Geloof zonder te leven naar Gods 
Woord is dood.  
 
Het kan zijn dat u in onwetendheid God profetische feesten niet gevierd hebt. Nadat u gewezen bent op Gods 
hoogtijden bent u niet meer onwetend en vraagt de HEERE ook van u om te handelen naar wat Hij leert in Zijn 
Woord. Onderzoek Zijn Woord, legt dit niet (gedeeltelijk) naast u neer. Bouw niet op aardse (oud)vaders maar 
op het Woord van de Hemelse Vader, Gods Woord. Eén is uw Meester! 

  

 
Klaagliederen 3:40  

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, 
en laat ons wederkeren tot den HEERE. 

 
 

Éfeze 2:8  
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof,  

en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
 

1 Johannes 2:3-7 
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 

 
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 

 
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in 

Hem zijn. 
 

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 
 

7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het 
woord, dat gij van den beginne gehoord hebt. 

 
 

Jakobus 2:26 
Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. 

 
 

1 Korinthiërs 1:19-20 
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet 

maken.  20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid 
dezer wereld niet dwaas gemaakt? 

 
 

Matthéüs 5:19a 
Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste 

genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; 
 

 
 

Mattheus 6:24b ..gij kunt niet God dienen en den Mammon. 
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De Bijbelse oogstfeesten geven zicht op: 
  

- Christus 
 

- Christus’ volbrachte werk bij Zijn eerste komst, 
de oogst van gelovigen 

 
- Christus’ te volbrengen werk bij Zijn wederkomst, 

de grote oogst van gelovigen 
 

- Christus’ wederkomst 
 

- Christus’ Koninkrijk 
 

 

God de Vader uit Wie alle dingen zijn tot Zijn eer! 
 

Blijft u Gods profetische feesten verloochenen? 
 

Blijft u afdoen en toedoen aan Gods Woord? 
 

Blijft u buigen voor de Roomse erfenis zoals: 
 

 - de heidense zonnekalender, 
  

- de zondag, 
 

- de eigen Christelijke feesten  
van de vervangingstheologie, 

 
i.p.v. het vieren van Gods feesten volgens Zijn maankalender? 

 
Blijft u dominees / sommige (oud)vaders volgen op punten die de Bijbel niet leert? 

 
Uw verantwoordelijkheid is zeer groot! 

 
Mattheus 13: 

14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en 
geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 

15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun 
ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren 

horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
 
 

Markus 7:9  
En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet,  

opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 
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Titus 1:13b Daarom, bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, 

 
 

Titus 1:9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te 
vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. 

 
 

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 

 
 
 

Spreuken 30:6  
Doe NIET tot Zijn woorden,  
opdat Hij u niet bestraffe,  

en gij leugenachtig bevonden wordt. 
 
 

De HEERE bestraft het vermengen van heidense elementen met Zijn Woord: 
Psalmen 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken. 

 

Vermeng u niet langer met de heidense elementen van de kerkelijke leer. 
 
 

Zoek eenheid in het geloof in God en Zijn zoon Jezus maar niet ten koste van de waarheid. 
 



 

Concept 20-05-2021               gratis via info@bijbelsefeesten.COM 
                 

               
Gods profetische oogstfeesten 

of de  

kerkelijke feesten?  

 

 
 

 Leviticus 23:2b:    

…. deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 

 

Deuteronomium 4:2 

Gij zult tot dit woord dat ik u gebied, niet toedoen,  

ook daarvan niet afdoen;  

opdat gij bewaart de geboden van den HEERE uw God, die ik u gebied. 
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1 Voorwoord 

 
Geachte lezer(es), 
 
 
Voor u ligt een document dat is ontstaan na een onderzoek van Gods feesten in de Bijbel. Omdat Gods Woord 
de enigste betrouwbare waarheid is waarin Hij ons leert hoe Hij gediend wil worden is het heel belangrijk dat wij 
vanuit de Bijbel willen leren wat Hij van ons vraagt tot eer van Hem.  
 
 
Feesten en inzettingen moeten vanuit Gods Woord geleerd worden. Eigen kerkelijke feesten of dagen mogen 
niet ingepast worden in Gods Woord. Bij het onderzoek naar Gods feesten is alleen de Bijbel als Zijn onfeilbaar 
Woord gebruikt zonder terug te vallen en te bouwen op andere bronnen, (oud) vaders, gebruiken, tradities of 
gewoontes. Dit document geeft een overzicht van: 

 
In dit document worden de ernstige mistanden in de (Protestants) Christelijke kerken duidelijk aan het licht 
gebracht. Deze mistanden zijn geërfd van de Roomse kerk en worden helaas nog veelal onwetend aangehangen 
en geleerd. De HEERE leert om dwalingen scherp aan te geven:  
 
Titus 1:13b Daarom, bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, 
 

(HEERE is het door de vertalers gekozen woord voor Gods Hebreeuwse naam  הןה' of JHWH) 
 
We moeten vasthouden aan het getrouwe Woord de Bijbel om iedereen die andere zaken leert dan wat de 
HEERE leert, te weerleggen:  
 
Titus 1:9 Die vasthoudt aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen 
door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. 
 
 
Het vieren van Gods profetische feesten volgens Gods kalender, zoals Hij ons leert, is God vererend, tot eer van 
Hem die ons eerst heeft liefgehad waarna wij uit liefde en tot eer van Hem op Zijn uitnodiging Zijn feesten willen 
vieren:  
 
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.  
 
 
Laten we de HEERE bidden dat de leer van de vele kerken om inzettingen, eigen datums, de jaarlijkse uit- en 
inwijding van de heidense kalender, inlegkunde en verdraaiingen te leren die de HEERE niet leert spoedig te niet 
zal worden gedaan. We hopen dat ook de kerken die nu nog vast zitten aan eigen inzettingen ootmoedig zullen 
gaan buigen voor de leer die de HEERE leert in Zijn onveranderlijke Woord: 
 
Matthéüs 5:19a Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, 
die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen;  
 
Jesaja 11:9b want de aarde zal vol kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 
 

en de 
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Wij hopen en bidden dat u dit document, maar bovenal zelf de Bijbel wilt lezen, herlezen én onderzoeken en wilt 
leren hoe de HEERE vraagt om Hem te eren uit dankbaarheid voor Zijn genade. Zodat ook Zijn profetische 
feesten gevierd mogen worden tot eer van de HEERE met zicht op Christus, Zijn verlossingswerk en Zijn 
komende Koninkrijk.  
 
Efeziërs 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
 
Mocht u vragen, aanvullingen of verbeteringen hebben dan vernemen wij dit graag. Het is ook uw plicht om 
elkaar aan te scherpen vanuit van Gods Woord. U mag al uw vragen of opmerkingen op grond van Gods Woord 
altijd mailen naar info@bijbelsefeesten.com. Wij hopen u dan op grond van de Bijbel een antwoord te kunnen 
geven en willen indien nodig dit document aanpassen.  
 
 
De inhoud van dit document mag zonder enige beperking worden gebruikt tot Gods eer. Wij wensen u Zijn 
onmisbare zegen toe bij het lezen en onderzoeken van Zijn Woord. 
 
 
 
Uw medereizig(st)er,  
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2 Zijn Gods feesten vervuld? 

 
Zijn de hoogtijden van de HEERE, Gods profetische feesten, zoals de HEERE deze leert vervuld en daardoor 
afgeschaft? 
 
Laten we luisteren naar wat Jezus zelf leert in Het Nieuwe Testament over één van dé hoogtijden van de 
HEERE, Gods pascha: 
 
Lukas 22:15-16 Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; 16 Want Ik 
zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. 

Als men leert dat het pascha al vervuld is dan spreekt men Jezus en Zijn Vader tegen.  

Het pascha zal pas in het Koninkrijk van God vervuld zijn! Het Offer (Jezus’ dood) is gebracht door Jezus 
zelf. De mensen zullen Zijn pascha blijven eten met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn om Zijn 
dood daarmee te gedenken totdat het pascha vervuld zal zijn in Zijn Koninkrijk. 

1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. 
Zijn dood, van Zijn Lichaam zonder zonden en Zijn vergoten bloed, is ons Pascha. 
 
Ook Paulus leert het feest van de ongezuurde broden niet af maar spoort in het Nieuwe Testament aan om dit 
feest te vieren: 1 Korinthiërs 5:8 Zo dan, laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den 
zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. 
 
Het bedenken van redenen om Gods hoogtijden, waaronder Zijn pascha (hét moment van het gedenken van Zijn 
dood) en het feest van de ongezuurde broden als vervuld te leren is vijandschap tegen God zonder dat dit 
mogelijk beseft wordt. 
 
Romeinen 8:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet 
Gods niet; want het kan ook niet. 
 
Als u zich aan Gods wet, Zijn leer en Zijn feesten, onderwerpt vervallen de eigen inzettingen. Als men de eigen 
inzettingen en feesten vasthoudt kan men zich niet aan Gods leer onderwerpen zoals ook bovenstaande tekst 
aangeeft. Men kan geen twee heren dienen! 
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3 Des HEEREN hoogtijden of Joodse feesten? 

 

 Van wie zijn des HEEREN hoogtijden?  

De Bijbel leert onder andere in Leviticus van wie de hoogtijden van de HEERE zijn: 
 
Leviticus 23:2b 
… De gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult,… 
 
Het Zijn de hoogtijden van de HEERE, Gods feesten. Het zijn niet de feesten van de Joden of een bepaalde 
groep mensen maar het zijn feesten van de HEERE.  
 
De HEERE geeft Zijn feesten waarop Hij mensen uitnodigt! 
 
De Bijbel leert verder: 
Leviticus 23:2b: De gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige 
samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 
 
Gods feesten worden hier nogmaals genoemd: Mijn gezette hoogtijden. De Bijbelse feesten Zijn heilige 
samenroepingen. Zijn feesten zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten die wel of niet naar eigen goeddunken 
bezocht kunnen worden. Het zijn Gods heilige samenroepingen.  
 
De HEERE roept u op Zijn feesten!  
 
Vele genodigden willen echter niet komen maar houden eigen kerkelijke feesten op andere datums volgens de 
eigen heidense afgodskalender! 
 
 

 Aan wie zijn de feesten van de HEERE bekend gemaakt? 

De feesten van de HEERE zijn bekend gemaakt aan de Israëlieten en de vele vreemden die meetrokken uit 
Egypte.  

Exodus 12:38a En veel vermengd volk trok ook met hen op,… 

Leviticus 23:2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN,… 

De vele vreemden die geen nakomelingen van Jacob waren trokken mee. Ook zij ontvingen Gods wetten, 
feesten en inzettingen. Gods feesten waren ook voor de vele vreemden die meetrokken. Zjj werden als kinderen 
Israëls behandeld zoals ook het Nieuwe Testament leert: 

Galaten 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

Voor de vreemden leert de Bijbel dezelfde leer als voor de Israëlieten. Een en dezelfde wet geldt voor de 
vreemdeling en de Israëliet: 

Exodus 12:49 Enerlei wet zij voor den ingeborene en voor den vreemdeling die als vreemdeling in het midden 
van u verkeert. 

Gods feesten zijn aan de Israëlieten en de vreemden die zich bij hen gevoegd hadden bekend gemaakt en 
geleerd. De Israëlieten kregen de opdracht om deze bekend te maken aan alle volken. Zie de volgende 
paragraaf. 
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 Aan wie moeten de Israëlieten Gods feesten bekend maken? 

De feesten van de HEERE moeten de Israëlieten uitroepen en bekend maken volgens: 
Leviticus 23:2b: De gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult, 

Vreemden binnen de poorten / grenzen van Israël: 
Gods inzettingen en Zijn feesten moeten aan de vreemdelingen binnen hun poorten (steden en land) bekend 
gemaakt worden: 

Deuteronomium 31:12 Vergader het volk, de mannen en de vrouwen en de kinderkens, en uw vreemdelingen die 
in uw poorten zijn; opdat zij horen en opdat zij leren, en vrezen den HEERE uw God en waarnemen te doen alle 
woorden dezer wet. 

Vreemden buiten de grenzen van Israël:  
De feesten van de HEERE moeten niet alleen aan de vreemdelingen binnen Israël geleerd worden maar moeten 
zelfs aan alle heidenvolken bekend gemaakt worden zoals Jesaja leert:  
 
Jesaja 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het 
huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden.  

Volgens Jesaja komt de tijd dat de heidenvolken weer willen leren uit Gods Woord over Zijn feesten en 
inzettingen tot eer van Hem. In de toekomst zal uit Sion Gods wet, Zijn leer, weer uitgaan en bekend gemaakt 
worden en Zijn woord vanuit Jeruzalem. Geen nieuwe leer met de kerkelijke inzettingen en kerkelijke feesten 
volgens een heidense zonnegodkalender (de actuele kalender in Nederland en vele andere landen) maar Gods 
leer met Zijn Hoogtijden zoals de Bijbel leert volgens Zijn maankalender:  

Jesaja 2:3b Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 

Jesaja 66:22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen 
staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 
23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, 
alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 

Gods wet, Zijn leer, zal over de hele wereld bekend worden: 
Jesaja 11:9b …want de aarde zal vol kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee 
bedekken. 
 
 
 

 De heidenen zullen Gods profetische feesten weer willen leren 

Toen de HEERE Zijn feesten bekend maakte was er nog geen sprake van Joden. Gods feesten zijn, evenals Zijn 
geboden, geopenbaard aan de Israëlieten en de vele vreemden die meetrokken uit Egypte en gelden volgens 
de Bijbel voor alle volken van de hele aarde. De Bijbel leert niet dat de heidenvolken andere feesten van de 
HEERE hebben dan de Israëlieten.  
 
Aan de profetische feesten die in het voorjaar vallen heeft Christus bij Zijn eerste komst een extra betekenis 
gegeven.  
 
De profetische feesten die in het najaar vallen zien uit naar Christus’ wederkomst en de komst van Zijn koninkrijk. 
 
Jezus heeft:  

- de naam van de profetische feesten van Zijn Vader niet veranderd, 
- de Bijbelse maankalender van Zijn Vader niet afgeschaft,  
- de Bijbelse datums van de profetische feesten van Zijn Vader niet veranderd.  

 
Onze God en Koning nodigt op Zijn feesten niet alleen Zijn volk (Joden) maar ook de heidenen. De heidenen 
zullen Gods feesten en inzettingen in de toekomst weer gaan leren: 
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Jesaja 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het 
huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen en dat wij wandelen in Zijn paden.  
 
De vele volken (heidenen!) zullen Gods feesten weer gaan leren om de HEERE te dienen gelijk Zijn volk Israël: 

 
1 Koningen 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot 
U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te 
weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. 
 
Zodat ook de vele volken (heidenen!) de HEERE met het vieren van zijn profetische feesten zullen eren: 

 
Jesaja 56:7b want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.   
 
De profeet Zacharia leert in hoofdstuk 14 dat de heidenen van jaar tot jaar Gods Loofhuttenfeest weer zullen 
gaan vieren volgens Gods kalender: 
 
Zacharia 14:16-19 
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, 
die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren 
het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar 
Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen 
wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch 
komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, 
om te vieren het feest der loofhutten. 19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller 
heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 
 
Het loofhuttenfeest wordt op dezelfde datums volgens Gods kalender gevierd als het feest der inzameling. 
Het feest der inzameling is dé dankweek voor gewas en arbeid (De HEERE leert niet één dankdag in de maand 
november van de actuele heidense kalender). 
 
Als aanvullend element hebben de Joden de opdracht gekregen om op het feest der inzameling (de dankweek 
voor gewas) ook te gedenken dat zij in loofhutten hebben gewoond: 
 
Nehemia 8: 15 En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat 
de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest (feest der inzameling) in de zevende maand; 
 
Het Loofhuttenfeest wordt tijdens het Feest der inzameling gevierd. 
 
 Feest der inzameling = dankweek voor gewas en arbeid  
 Loofhuttenfeest = herdenken van het wonen in de loofhutten op het feest der inzameling 
 Feest der inzameling = Loofhuttenfeest (valt op dezelfde datums volgens Gods kalender!) 
 
In de bijbel wordt het feest der inzameling, waarop tevens herdacht werd dat men in loofhutten woonde, in het 
kort aangeduid als: LOOFHUTTENFEEST. Vergeet dan niet dat dit het feest der inzameling is met gelijktijdig 
het herdenken dat de Joden in loofhutten woonden. 
 
Bovenstaand gedeelte uit Zacharia 14 wordt in de kerk niet geleerd omdat dit niet past in de geërfde (Roomse) 
kerkleer.  
 
De (Roomse) kerk leert dat de heidenen Gods loofhuttenfeest (het feest der inzameling = dankweek voor gewas) 
NIET moeten vieren. Terwijl Gods Woord in Zacharia duidelijk leert dat de heidenen dit feest dit WEL zullen 
vieren als dankweek voor gewas en arbeid. Wie gehoorzaamt u, de HEERE of de kerk?  
Zie ook www.loofhuttenfeest.com. 
 
Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit 
betaamt allen mensen.   
 
Het betaamt alle mensen. Heidenen zijn ook mensen. De HEERE leert zelf dat Zijn geboden waaronder Zijn 
feesten ook gelden voor de heidense mensen. De heidenen hebben geen andere Bijbelse feesten of andere 
datums. 
 
Jesaja 56:3a En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De HEERE heeft 
mij gans en al van Zijn volk gescheiden;  
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Zijn volk is het volk van de Israëlieten zoals de Bijbel leert: 
 
Exodus 3:10 Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk (de kinderen Israëls!) uit Egypte voert. 
 
Ook het Nieuwe Testament leert dat Gods uitverkoren volk het nageslacht van Abraham is waar de heidenen bij 
mogen horen als zij van Christus zijn: 
 
Galaten 3:29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. 

 
Jesaja 56:6-7 6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des 
HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, (er zou dus een tijd komen dat de 
sabbat niet meer geheiligd zou worden, de tijd waarin wij nu nog leven) dat hij dien niet ontheilige, en die aan 
Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn 
bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een 
bedehuis genoemd worden voor alle volken.   
 
Micha 4:1-2 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal 
vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem 
toevloeien. 2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des 
HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden 
wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.   
 
Romeinen 15:10b Weest vrolijk, gij heidenen, met Zijn volk. 
 
Efeze 2:19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
 
Filippenzen 3:16-17 
16  Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelven regel wandelen, laat ons hetzelfde 
gevoelen. 17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij 
ons tot een voorbeeld hebt. 
 
Gods profetische feesten zijn voor ieder die in Hem gelooft en Hem willen eren zoals Hij ons dit in Zijn Woord 
leert. Wie Hem wil eren volgens Zijn Woord slaat Gods uitnodigingen om Hem te eren met Zijn feesten, op de 
datums van Gods kalender, niet af! 
 
Als u uzelf af wilt zonderen van Gods volk (de Israëlieten), andere feesten en datums leert, dan spreekt u Gods 
Woord en God zelf tegen. Gods Woord leert namelijk dat Hij de God is van het volk Israël waar de gelovigen uit 
de heidenen bij mogen horen. 
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 Volgens welke kalender behoren Gods feesten gevierd te worden? 

 
De datums voor Gods feesten heeft de HEERE vastgesteld op Zijn gezette tijden, vaste datums, volgens Zijn 
kalender: 
 
Leviticus 23:4 Deze zijn de gezette hoogtijden des HEEREN, de heilige samenroepingen, dewelke gij uitroepen 
zult op hun gezetten tijd. 
 
Zijn gezette hoogtijden behoren gevierd te worden op de datums van Zijn kalender aan de hand van de stand van 
de maan. Niet volgens de god-onterende actuele heidense zonnekalender van paus Gregorius, gebaseerd op de 
stand van de zon, die door bijna de hele wereld en de kerk wordt gebruikt. Door zich aan te passen aan de 
heidense kalender vereert de kerk een heidense inzetting. Hiermee knielt de kerk voor een verschrikkelijk God-
onterend afgodsbeeld, de heidense ‘kerkelijke’ kalender. 
 
Als u een uitnodiging krijgt voor een feest van een aardse koning op een door de koning bepaalde datum gaat u 
dan ook eigenwijs op een andere datum volgens een andere kalender? Zo ja, dan heeft u 100% kans dat u het 
feest van de koning misloopt. 
 
Als u een uitnodiging krijgt van de hemelse Koning voor Zijn feesten volgens Zijn Bijbelse maankalender gaat u 
dan op andere datums volgens de heidense zonnekalender van paus Gregorius? Zo ja dan heeft u 100% kans 
dat u het feest van de hemelse Koning misloopt. Bovendien onteert u dan de Koning met uw eigen inzettingen. 
 
 
Gaat u op andere datums omdat: 
 

- u zich niet thuis voelt bij de andere gasten die wel op Gods feesten volgens Zijn kalender 
samenkomen?  

 
- uw eigen bekenden en familie ook de eigen Christelijke feesten vieren volgens de heidense 

zonnekalender? 
 
- u dat beter uitkomt? 
 
- u de heidense zonnekalender van de paus boven Gods maankalender blijft zetten? 

 
 

Wat denkt u dat de hemelse Koning vindt van: 
 

- het afslaan van Zijn uitnodigingen om Zijn profetische feesten te vieren, die uitzien naar de komst van 
Christus en Zijn koninkrijk? 

 
- het weigeren om te komen op Gods gezette tijden, Zijn datums?  

 
 
Veracht Gods feesten volgens Gods kalender niet. Gods feesten zijn gekoppeld aan de stand van de maan 
waarbij van de drie grootste feesten twee zelfs exact op volle maan (Gods feestlicht) vallen.  
 
 
U zou de heidense zonnekalender kunnen gebruiken voor uw dagelijkse werk en planning maar niet voor het 
vieren van Gods feesten. Gods maankalender is bepalend voor Zijn gezette Hoogtijden, niet de zonnekalender 
omdat de datums van Gods feesten gekoppeld zijn aan de stand van de maan: 
 

Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den 
dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden (Hoogtijden, feesten), en tot dagen en 
jaren. 
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 De oorzaak van het vergeten of verachten van Gods Feesten 

Des HEEREN hoogtijden worden vaak (minachtend) “Joodse feesten” genoemd ten gevolge van antisemitisme 
(Jodenhaat).  

De vervangingstheologie leerde (en leert vaak nog) dat de kerk in plaats van Israël was gekomen en dat de kerk 
Gods volk was geworden. Tegelijkertijd werden Gods feesten, die de Joden altijd vierden volgens Gods 
maankalender, afgeschaft en verboden en leerde de (Roomse) kerk de eigen kerkfeesten volgens de heidense 
zonnekalender. Dit is pure antisemitisme, haat tegen Gods volk Israël. 

De vervangingstheologie is vele eeuwen lang van de kansels gepreekt totdat de profetieën in vervulling gingen 
die leren dat God Zijn Volk nooit zou vergeten en weer terug zou brengen in het land Israël. Helaas slepen veel 
kerken de gevolgen van deze eeuwenoude antisemitische vervangingstheologie (met onder andere de eigen 
kerkfeesten volgens de heidense zonnekalender) nog (onwetend) mee. 

Inmiddels hebben veel kerken in theorie afstand genomen van de vervangingstheologie echter helaas nog niet in 
de praktijk. Veel kerken leren ten gevolge van de vervangingstheologie nog steeds de (Roomse) Christelijke 
feesten op datums volgens de heidense zonnekalender. Veel kerken zitten gevangen in hun eigen (Roomse) 
leerstellingen en dogma´s zonder dat zij dit (willen) beseffen. Dominees die dit (enigszins) beseffen laten hun 
kerkgangers vaak bewust nog in onwetendheid.  

De vervangingstheologie, waarbij gedacht werd dat de kerk in plaats van Israël was gekomen is antisemitisme 
waarbij: 

-  bewust gebroken werd met Gods feestdagen (des HEEREN Hoogtijden volgens Lev. 23:2b) die de 
Joden nauwgezet volgen en bekend moeten maken aan de heidenvolken. 

- bewust gebroken werd met Gods kalender die Gods volk (de Israëlieten) nauwgezet volgen. 

In de praktijk is door veel kerken nog geen afstand genomen van (de gevolgen van) vervangingstheologie maar 
zet men zich nog steeds af van Gods volk (Israël) met de eigen Christelijke inzettingen, feesten en datums die de 
HEERE niet leert. 

 

 Gods feesten wijzen op Christus 

 
De hoogtijden des HEEREN zijn profetisch en wezen en wijzen nog steeds op Christus. De profetische feesten 
die in het voorjaar vallen heeft Christus met Zijn eerste komst van nog hogere betekenis voorzien zodat wij daar 
jaarlijks aan herinnerd mogen worden door deze te vieren zoals de Bijbel deze leert. Jezus heeft de profetieën 
over de profetische voorjaarsfeesten met Zijn eerste komst bevestigd. De profetieën zijn daarmee niet 
afgeschaft maar vervuld. 
 
 
Kan een Bijbelse profetie afgeschaft worden?  
Uiteraard niet. Een profetie kan niet afschaft worden, wel kan deze bevestigd worden en dat is wat Christus heeft 
gedaan door Zijn werk tijdens Zijn eerste komst met Gods profetische feesten die in het voorjaar vallen. 
 
De Bijbel leert dat Gods feesten niet zijn afgeschaft (zie hoofdstuk 2). Jezus’ werk van Zijn eerste komst viel 
samen met Gods profetische feesten in het voorjaar, tijdens de eerste oogst, die zien op de eerste oogst van 
gelovigen, de eerstelingen. 
 
De andere profetische feesten, de feesten in het najaar vallen samen met de tweede oogst, de (fruit)oogst in het 
najaar. Deze zien uit naar Christus’ wederkomst, zijn tweede komst met de komst van Zijn koninkrijk en 
de grote oogst van gelovigen. Deze profetische feesten heeft de kerk vergeten of heeft deze afgeschaft maar 
deze zullen de heidenen weer gaan vieren waaronder het Loofhuttenfeest (wat gelijk gevierd wordt met het 
Feest der inzameling, hét grote oogstfeest) volgens Zacharia 14.  
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 Samenvatting des HEEREN Hoogtijden 

 
Leviticus leert dat de hoogtijden des HEEREN: 

 
- geen feesten van de Israëlieten maar Gods feesten zijn, 
 
- op Gods gezette tijden gevierd worden, volgens Gods maankalender,  
 
- niet gevierd kunnen en mogen worden volgens de actuele zonnekalender van paus Gregorius. 

 
 
De Bijbelse feesten zijn de profetische feesten/hoogtijden van de HEERE voor Jood en heiden die de 
Israëlieten weer aan de volken zullen leren! Het zijn Gods feesten voor de mens: Jood en heiden!  
 

1 Koningen 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot 
U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te 
weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. 

 
De heidenen worden opgeroepen om de HEERE te eren met Zijn profetische feesten die wijzen op Christus’ werk 
van Zijn eerste komst en die uitzien naar Zijn werk bij Zijn wederkomst. 
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4 Gods feesten zijn profetische oogstfeesten 

 
 
De HEERE leert in Leviticus 23 één wekelijks feest en zeven jaarlijkse feesten volgens Zijn kalender. 
 
De datums van de zeven jaarlijkse feesten zijn gekoppeld aan: 
 

- de vroege oogst in het voorjaar (gerst en tarwe) en  
 
- de late oogst in het najaar (vruchten) volgens de Bijbelse kalender die de HEERE in Zijn Woord 

leert.  
 
Deze zeven feesten zien op de inzameling van Zijn volk Israël en de gelovigen uit de heidenen, dé oogst van 
gelovigen.  
 
 
 

 Wekelijkse feest: Sabbat 

 
Het wekelijkse feest is Gods sabbat, als dankbaarheid voor: 
 - Zijn schepping,  
 - de uittocht van Zijn volk uit Egypte, 
 -  het uitzien naar de vrede in Zijn komende Koninkrijk. 
 
 
Wekelijks: Gods sabbat, de 7e dag 
 

 
De andere 6 feesten, de jaarlijkse oogstfeesten, zijn profetisch en zien op het zaligmakende werk van Christus en 
de oogst van gelovigen uit Joden en heidenen. De jaarlijkse profetische oogstfeesten zijn onderverdeeld in 
feesten die in het voorjaar vallen (vaak kortweg genoemd: voorjaarsfeesten) en de feesten die in het najaar vallen 
(vaak kortwerk genoemd: najaarsfeesten). 
 
 
 

 Drie voorjaarsfeesten 

 
De drie voorjaarsfeesten zijn de oogstfeesten van de vroege of eerste oogst, van het gerst en de tarwe. Deze 
zien op het begin van de oogst van degenen die geloven in Christus. Christus’ heeft met Zijn eerste komst op 
aarde aan deze drie profetische voorjaarsfeesten de volgende extra betekenissen gegeven: 
 
1e feest Pascha (14e Abib / Nisan volgens Gods kalender).  

Het gedenken van Christus’ dood. 
 
2e feest  Feest van de ongezuurde broden.  

Het zonder zonden willen leven met als voorbeeld Christus.  
Het Pascha en het feest van de ongezuurde broden worden soms ook als één feest gezien. 

 
3e feest Feest van de eerstelingen, Pentecoste (50e dag). 

De eerste broden van de nieuwe oogst werden aan de HEERE voorgesteld.  
Op deze feestdag werd de Heilige Geest uitgestort en ontvingen 3000 gelovigen de geloofsdoop. 
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 Drie najaarsfeesten  

 
De vier najaarsfeesten zijn de oogstfeesten van de late oogst, de vruchten. Deze vallen in het najaar en zien uit 
naar de voleinding van Zijn oogst van gelovigen en de komst en oprichting van Zijn Koninkrijk. De profetische 
betekenissen van deze feesten zijn hieronder vermeld. 
 
 
4e feest Dag van gedachtenis des geklanks (bazuinendag).  

Oproep om uit te zien naar Christus’ wederkomst. 
 
5e hoogtijd Grote Verzoendag.  

Uitzien naar de verzoening met Zijn volk Israël en de gelovigen met de verbanning van het kwaad. 
 
6e feest Feest der inzameling / Loofhuttenfeest.  

Inzameling van alle gelovigen uit Jood en heiden. 
 
7e feest  Feest van de 8e dag.  

Het uitzien naar Christus’ Koninkrijk waarin alle dingen zullen worden hersteld. 
 
 
Gods inzettingen en Zijn profetische feesten zijn een schaduw van Christus. Zij wijzen op Christus en Zijn 
verlossingswerk:  
 
Kolossensen 2:17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.  De 
profetische feesten zijn (niet waren) een schaduw van de volle werkelijkheid: Christus! 
 
Gods feesten zijn een schaduw van Christus en leren ons uit te zien naar Zijn wederkomst!  
 
De heidenen worden opgeroepen om de HEERE te eren met Zijn profetische feesten. Jezus heeft met Zijn eerste 
komst aan de voorjaarsfeesten een extra betekenis gegeven. Dit was het begin van de oogst van gelovigen.  
 
Met Gods najaarsfeesten worden we opgeroepen om uit te zien uit naar Jezus’ tweede komst, de komst van Zijn 
Koninkrijk met de volle oogst van gelovigen. 

Het vieren van Gods profetische feesten geeft zicht op Christus, Zijn verlossingswerk en Zijn komende 
Koninkrijk. Door het niet willen vieren van Gods profetische feesten leert men niet uitzien naar Jezus’ 
wederkomst. Dit is vaak het gevolg van antisemitisme, vijandschap tegen Gods profetische hoogtijden en 
Zijn Volk (Israël). 

 

5 Zullen de gelovigen buiten Israël Gods feesten niet vieren? 

 
Steeds meer mensen, waaronder ook ambtsdragers en dominees (waarvan velen nog verborgen willen blijven 
als Nicodemus) mogen gelukkig zicht krijgen op onder andere Gods profetische feesten zoals de HEERE deze 
leert in Zijn Woord. Het vieren en leren daarvan wordt helaas vaak nog niet door hun gedaan: 
 

- uit ongeloof,  
- door het bouwen op de eigen kerkgeschiedenis of (oud)vaders, 
- ten gevolge van kerkelijke dwang en dogma’s, 
-  omdat men meent dat Gods feesten wel gevierd moeten worden maar alleen in Israël, in 

Jeruzalem, omdat de Bijbel zou leren dat dit alleen de plaats is om Gods feesten te vieren, 
- omdat men het belangrijker vindt wat de mensen over hun zeggen dan dat zij ontzag hebben 

voor de Heere. Men dient dan de mensen meer dan God, 
- omdat de smaak van euro’s, huis en auto voor veel voorgangers zoeter is dan Gods Woord, 
- omdat het ontvangen van eer van mensen boven Gods Woord gezet wordt, 
- omdat zij liever op hun “godsdienstige” voetstuk blijven staan. 
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Van de drie grote feesten van de HEERE staat geschreven dat men moest optrekken naar Jeruzalem. De 
HEERE leert dat als men daar ver vandaan zou wonen men wel in hun eigen plaats feest zullen vieren maar 
niet mochten offeren. 
 
God feesten viert met overal: 
Deuteronomium 12:21 Zo de plaats die de HEERE uw God verkiezen zal om Zijn Naam aldaar te zetten, ver van 
u zal zijn, zo zult gij slachten van uw runderen en van uw schapen die de HEERE u gegeven heeft, gelijk als ik u 
geboden heb; en gij zult eten in uw poorten naar allen lust uwer ziel.  
 
De offers bracht men alleen in Jeruzalem: 
De Bijbel leert dat men de offers uitsluitend in Jeruzalem, in de tempel, moest brengen: 
Deuteronomium 12:13  Wacht u, dat gij uw brandoffers niet offert in alle plaats die gij zien zult.  
14  Maar in de plaats die de HEERE in een uwer stammen zal verkiezen, daar zult gij uw brandoffers offeren, 
en daar zult gij doen al wat ik u gebied. 
 
Het Offer, Jezus, is gebracht. De offers voor de zonden hoeven niet meer gebracht worden. Er blijft over dat we 
Zijn feesten mogen en zullen vieren in Jeruzalem en over de hele wereld volgens Deuteronomium 12:21 tot eer 
van God de Vader en de Zoon.  
 
Als we Gods profetische feesten buiten Israël niet zouden vieren dan zouden de door God geheiligde dagen van 
Zijn feesten alleen in Israël gelden tot aan de landsgrens. Eén meter over de landsgrens zouden dan al Gods 
feesten afgeschaft zijn! Als de landsgrens zou verschuiven dan zouden Gods inzettingen ineens bijvoorbeeld niet 
meer gelden of juist wel gaan gelden voor dat gebied. Dit is uiteraard onbijbels. Dan zou de HEERE alleen de 
God van het LAND Israël zijn.  
 
Gods is niet een God tot aan de landsgrens. De Bijbel leert: 
Genesis 26:4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en zal uw zaad al deze landen 
geven; en in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, 
 
Exodus 19:5 
Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijn stem zult gehoorzamen en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn 
uit alle volken, want de ganse aarde is Mijne. 
 
De Heere is niet alleen Koning over Israël maar over de hele aarde. 
 
Ook over de Grote Verzoendag schrijft Mozes voor elke ziel, elk mens, voor alle volken: 
Leviticus 23:29 Want alle ziel dewelke op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid 
worden uit haar volken. 
 
Salomo leert al dat alle volken de HEERE moeten dienen gelijk Zijn volk Israël: 
1 Koningen 8:43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot 
U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te 
weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. 
 
Als we niet op kunnen gaan naar Jeruzalem om de (drie grote) feesten van de HEERE te vieren, het Pascha, het 
Feest der eerstelingen (=Pinksterfeest) en het Loofhuttenfeest (Feest der inzameling = dankweek) dan zullen we 
deze feesten in onze samenkomsten, in ons eigen land, vieren.  
 
Jezus leert zelf dat het niet in de eerste plaats gaat om de plaats van aanbidding maar om Zijn geest en waarheid 
in u. 
 
Johannes 4:20-23  Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden, en gijlieden zegt dat te Jeruzalem de plaats 
is waar men moet aanbidden. 21 Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt wanneer gijlieden noch op 
dezen berg, noch te Jeruzalem den Vader zult aanbidden. 
22 Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.  23 Maar 
de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; 
want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.   
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6 Gods kalender of de kalender van paus Gregorius? 

 
Hieronder zijn Gods maanden weergegeven zoals de Bijbel deze leert met daarnaast de maanden van de 
heidense kalender die door paus Gregorius van de Roomse kerk in 1582 is ingevoerd en waar de (Rooms) 
kerkelijke feesten aan gekoppeld zijn. Enkele feesten van de HEERE werden niet meer volgens Gods kalender 
maar volgens de kalender van de paus gevierd op andere datums dan de HEERE leert. Mede hierdoor zijn Gods 
feesten en Zijn kalender meer en meer vergeten. Veel mensen weten niet eens dat de HEERE ons in Zijn Woord 
Zijn Bijbelse kalender leert. 
 
Rond het jaar 1700 zijn de protestantse landen overstag gegaan om deze heidense zonnekalender te volgen 
waardoor Gods kalender verder los is gelaten en intussen zelfs geheel is vergeten door de kerk.  
 
De kerkelijke feesten vallen onder andere door het koppelen aan en verschuiven op de kalender van paus 
Gregorius niet meer gelijk met Gods feesten volgens Gods kalender met de (volle) maanstanden terwijl de Bijbel 
dit wel leert. Gods feesten kunnen en mogen daarom niet volgens de actuele kalender van paus Gregorius 
gevierd worden. 
 
Veel gelovigen weten niet eens dat zij leven aan de hand van de actuele heidense kalender van paus 
Gregorius. Zij willen de HEERE dienen met heidense datums voor Zijn feesten. 
 
God leert dat Zijn maand Abib (ook genaamd Nisan) de eerste van de maanden van het jaar is, niet januari: 
 
Esther 3:7 In de eerste maand (deze is de maand Nisan)…. 
Dit is de maand waarin Jezus aan het kruis is gestorven voor de zonden van Zijn volk op het Pascha, de 
14e Abib (rond maart / april). 
 
Nu u dit weet en Christus voor u eeuwigheidswaarde heeft kunt u Hem niet meer dienen met een heidens 
nieuwjaar met januari als eerste heidense maand! U kunt dan het God-onterende heidense nieuwjaar niet 
meer inwijden met een kerkdienst. 
 
Door net zoals Paus Gregorius te leren dat januari de eerste maand van het jaar is wordt de Heere 
tegengesproken zoals Daniël in hoofdstuk 7:25 al profeteerde dat de HEERE tegengesproken zou worden en dat 
de wet en de tijden veranderd zouden worden: 
 
Daniël 7:25: En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogste, en het zal de heiligen der hoge plaatsen 
verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven 
worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. 
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De HEERE waarschuwt tegen vermenging met heidense elementen 
In de Psalmen wordt ook gewaarschuwd tegen vermenging met heidenen en hun heidense gebruiken. De 
heidense kalender is ook een heidens gebruik om ons van Gods kalender met Gods profetische feesten af te 
leiden, wat de duivel al eeuwenlang gelukt is. De duivel wil in deze tijd ook dat de gelovigen vast blijven houden 
aan de kalender van de paus om Gods kalender maar te vergeten en het zicht op Gods profetische feesten te 
ontnemen. 
 
Psalmen 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken. 
 
De HEERE leert ons om geen heidense elementen te vermengen met Zijn heilige inzettingen en Zijn feesten.  
Heidense inzettingen die vermengd worden met Gods heilige inzettingen zijn figuurlijke afgodsbeelden 
die men dient. Onder andere het door de kerk met een kerkdienst of mis inwijden van het nieuwe 
heidense jaar op 1 januari is een gruwelijke God-onterende aanbidding van en buiging voor de heidense 
kalender van de paus. 
 
Exodus 23:24 Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen, ook zult gij naar hun werken niet 
doen; 
 
Jesaja profeteert dat in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde Gods maankalender met de nieuwe manen en 
Zijn sabbat, de 7e dag, weer gevolgd zal worden: 
 
Jesaja 66:22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht 
zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 23 En het zal geschieden, dat 
van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om 
aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 
 
Dien de HEERE met Zijn hoogtijden volgens Zijn kalender, blijf Hem niet onteren met de heidense kalender van 
de Paus en de jaarlijkse kerkelijke inwijding in de kerk van deze God-onterende heidense kalender waarmee 
Gods kalender wordt vertrapt en de HEERE wordt onteert. 
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7 Des HEEREN hoogtijden  

 
Op de volgende bladzijden zijn de hoogtijden van God volgens Zijn kalender en de hoogtijden van de kerk 
volgens de kalender van paus Gregorius naast elkaar weergegeven.  
 
 
De gezette hoogtijden des HEEREN worden gevierd volgens de Bijbelse kalender waarbij van de drie grote 
feesten er twee altijd exact bij volle maan gevierd behoren te worden. De maancyclus is geschapen om 
Gods gezette tijden, Gods feesten, aan te duiden zoals de Bijbel leert: 
 
Psalmen 104:19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. 
 
De kerkelijke feesten worden al eeuwen niet meer gevierd aan de hand van Gods maankalender maar worden 
gevierd aan de hand van de zonnekalender van paus Gregorius waardoor er geen combinatie meer is met 

volle maan. Zie hoofdstuk 6 voor de Bijbelse kalendermaanden. 

 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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 Wekelijks feest van de HEERE: Zijn Sabbat, de 7e dag 

Onze Vader leert: 
Heilig Mijn sabbat, de 7e dag 

(Roomse) kerk leert: 
Heilig de zondag, de 1e dag 

 
1e feest van de HEERE: 

 Sabbat, de 7e dag 
 

Centraal staat: 
God de Vader, de Schepper en Zijn zorg voor ons 
en Zijn volk Israël staan centraal op Zijn sabbat, 

de 7e dag! 
 

Gods betekenissen van Zijn sabbat:  
 

1e betekenis (Exodus 20:8-11): 
 Gedenk aan en eer uw Schepper en rust op Zijn 
geheiligde 7e dag, Zijn sabbat, zoals Hij gerust 

heeft van Zijn werken.  
 

2e betekenis (Deuteronomium 5:14-15): 
 De Israëlieten hebben een aanvullende reden om de 
sabbat te vieren omdat God hen uitgeleid heeft uit 

Egypte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gods sabbatswet, de 7e dag:  
 

 
 
 

 
1e feest van de (Roomse) kerk: 

zondag, 1e dag 
 
 
 

 
 
 

Kerkelijke betekenis van de zondag: 
 

Gedenk de dag van Jezus opstanding op de 1e dag 
van de week, de zondag. 

 
 
 
 
 
 
 

Er staat nergens in de Bijbel dat de heiliging van de 
sabbat, de 7e dag, is vervallen of is verschoven naar 

de zondag, de 1e dag. 
 

Gods sabbat, de 7e dag, is door de (Roomse) kerk 
vervangen door de zondag, de 1e dag, in 

gehoorzaamheid aan keizer Constantijn om zich af 
te zetten tegen Gods volk, de Joden.  

 
Constantijns zondagswet, de 1e dag: 

 

 
De zondagsheiliging is antisemitisch, tegen de 

Joden. 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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Hieronder de twee redenen voor het vieren van 
Gods sabbat, de 7e dag zoals de Bijbel leert: 

 
1e betekenis volgens Exodus 20:8-11: 

8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 

10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN 
uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw 
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch 

uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw 
vreemdeling, die in uw poorten is; 

11  Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en 
de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en 
Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de 

HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. 
 

De Israëlieten hebben een aanvullende reden voor 
het heiligen van Gods sabbat: 

 
2e betekenis volgens Deuteronomium 5:14-15: 

14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN 
uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw 
zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch 
uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch 
enig van uw vee, noch de vreemdeling die in uw 

poorten is; opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd 
ruste gelijk als gij. 

15 Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht 
in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE uw 
God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke 

hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de 
HEERE uw God geboden, dat gij den sabbatdag 

houden zult. 
 

Heiligen is afzonderen tot eer van God. 
 

 
 

Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is 
gemaakt om den mens, niet de mens om den 

sabbat. 
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Op de nieuwe aarde, waarover Jezus Koning zal 
zijn zal Gods sabbat en Zijn maankalender weer 

gevierd worden: 
 

Jesaja 66:22 Want gelijk als de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn 

aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal 
ook ulieder zaad en ulieder naam staan. 23 En het zal 

geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de 
andere, en van den enen sabbat tot den anderen, 
alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn 

aangezicht, zegt de HEERE. 
 

Het gaat hier niet om een eeuwige sabbat in de 
hemel, zoals er ook geen eeuwige nieuwe maan in de 
hemel is. Het is Gods sabbat die dan eindelijk weer, 
door iedereen die God liefheeft, geheiligd zal gaan 

worden. 
 

Gods sabbat kan niet op een andere dag gevierd 
worden want Hij leert dat de 7e dag Zijn sabbat is 

en niet de 1e dag. 
 

Goddelijke roeping: 
De HEERE roept u op om Zijn sabbat, de 7e dag, 

WEL te heiligen 
 

De HEERE roept u om Zijn sabbat,  
de 7e dag, NIET te ontheiligen 

 
De HEERE leert niet om een andere dag te heiligen in 

plaats van Zijn sabbat, de 7e dag. 
 

Hij roept u om op Zijn gezette 
tijd, Zijn sabbat, de 7e dag, 

Zijn feestdag, te vieren. 
 

Jesaja 58:13b …indien gij den sabbat noemt een 
verlustiging 

 
De sabbat, de 7e dag, is een dag van vreugde ter 

ere van God!!! 
 
 
 
 
 
 

Let op mensen, waakt en slaap niet verder! 
Satan is er altijd op uit om Gods inzettingen te 

laten onteren door (onwetende) mensen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkelijke roeping: 
De kerk roept u op om Gods sabbat, de 7e dag, 

NIET te heiligen. 
 

De kerk roept u op om Gods sabbat,  
de 7e dag, WEL te ontheiligen door deze als werk-

/klusdag te houden. 
 
 
 

Waar is de blijdschap van de sabbat,  
de 7e dag, in de meeste kerken?  

Deze is er niet of nauwelijks omdat de kerken op 
Gods sabbat, de 7e dag, gesloten zijn. 

 
Men mag veelal op sabbat, de 7e dag, wel 

zondermeer een (verjaardags)feest vieren in een zaal 
van de kerk waar men lid is maar het vieren van 

Gods sabbat, de 7e dag, is daar vaak niet gewenst 
of zelfs verboden.  

 
Keizer Constantijn heeft de heidense “heilige” dag 
van de zon, de zondag de 1e dag van de week, met 

een wet “geheiligd” in 321 na Christus. 
 

In de internationale norm ISO 8601 is de  
maandag zelfs benoemd tot 1e dag van de week 
waardoor de zondag automatisch de 7e dag wordt. 

Hierdoor wordt door internationale regels de zondag 
de 7e dag i.p.v. Gods sabbat!  

 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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7.1.1 Sabbat van avond tot avond 

De HEERE leert om Zijn sabbat, de 7e dag, te vieren van de avond tot de avond. Gods dagen beginnen echter 
met de avond, als de zon ondergaat.  
 
De mens heeft met zijn eigenwijsheid Gods tijdsaanduiding van de overgang van de ene naar de andere dag 
(zonsondergang) aan de kant gezet en leert dat de volgende dag afhangt van de wijzers van de wereldse klok in 
plaats van Gods zonsondergang.  
 
De mens heeft het begin en eind van Gods dag verschoven naar twaalf uur ’s nachts op een wereldse klok. 
Men pleegt daarbij nog schijngodsdienst door te stellen dat men zaterdags voor twaalf uur ’s nachts thuis 
moet zijn omdat dan de zondag zou beginnen.  
 
Dit is God-tergend omdat: 

 
1 we Gods sabbat, de 7e dag, moeten heiligen en niet de zondag, 
2 Gods dagen niet om 12:00 ‘s nachts beginnen maar bij zonsondergang. 

 
Waarom willen mensen die de zondag willen blijven houden ook blijven buigen voor de God-onterende 
verschuiving van het begin van Gods dag? 
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7.1.2 Wat zegt de Roomse kerk zelf over de zondag 

De protestantse kerken volgen de Roomse kerk wat onder andere de zondagsheiliging betreft. De Roomse kerk 
zegt zelf onderstaande over de zondag en de heiliging hiervan in plaats van Gods sabbat, de 7e dag: 
 
 
De Roomse kerk leert over de zondag: 
 

“Zondagsviering door protestanten is hulde, die zij ondanks zichzelven, bewijzen aan de autoriteit van de 
Katholieke kerk.” (Plain talk about the Protestantism of today,” door Monsigneur Segur, blz 113). 

 
 

Door de zaterdag te ontheiligen overtreden zij één van Gods geboden, die Hij duidelijk nooit heeft afgeschaft: 
"Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt". 
 
 
"Het behaagde echter de Kerk van God om de feestelijkheid van de Sabbat te verplaatsen naar de zondag" 
(De Roomse Catechismus, volgens een besluit van het concilie van Trente uitgegeven (blz.247) op bevel van 
paus Pius V). 
 
 
“De zondag is de eerste dag der week. De Heilige Kerk heeft in de nieuwe wet deze dag aan God zonderling 
toegewijd, in plaats van de Sabbatdag die, volgens Gods gebod, onder de Oude Wet gevierd werd. Hoewel 
de tien geboden als natuurwetten onveranderlijk zijn, kon de Heilige Kerk nochtans die verandering doen.”  
(Mechelschen Catechismus; Mgr. Lambrecht, blz. 194). 
 

 
“Gij moogt de Bijbel lezen van Genesis tot de Openbaring, gij zult geen enkele gezaghebbende uitspraak 
vinden die het heiligen van de zondag bevestigt. De Schrift beveelt het godsdienstig onderhouden van de 
sabbat, een dag die wij nooit heiligen.” (Kardinaal-Aartsbisschop James Gibbons; Het geloof onzer vaderen, 
blz. 107). 

 
 

“De Katholieke Kerk heeft uit hoofde van haar goddelijke zending de dag veranderd van Zaterdag naar 
Zondag.” (Kardinaal-Aartsbisschop James Gibbons). 

 
 Vraag aan en antwoord van de Roomse kerk zelf: 

“Vraag: Wat is de Sabbatdag? 
Antwoord: De zaterdag is de Sabbatdag. 
Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag?  
Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van 
Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht” 
(Uit een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekreeg, Rev. Peter Geiermann; 
The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, 
blz. 122). 

 
 

“Indien je alleen de Bijbel volgt dan ben je verplicht om de zaterdag te heiligen, want dat is de dag waarvan 
de Almachtige God zegt dat je die zal heiligen voor Hem. Door het houden van de zondag volgen niet-
katholieken het 1800 jaren oude gebruik van de Katholieke kerk, een traditie en geen Bijbels voorschrift… Bij 
de Katholieken bestaat er betreffende deze kwestie geen probleem. Daar wij de bijbel niet beschouwen als de 
enige regel voor ons geloof, kunnen we steeds terugvallen op de aanwezige praktijken en tradities van de 
kerk.” (Francis G. Lentz; The Question Box, 1900, blz. 98,99). 
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“Zondag is een teken van gezag … onze kerk is de Bijbel, en deze beweging van het handhaven van de 
zaterdagrust op zondag is het bewijs van dat feit” (Katholieke Record van London, Ontario, september 1923) 

 
 

„de verandering van de sabbat en het instellen van de zondag, waar protestanten nu mee akkoord gaan;… 
want door het vieren van de zondag erkennen zij dat de kerk het recht heeft feestdagen in te stellen en het 
niet-vieren daarvan als zonde te beschouwen” (Henry Tuberville; An Abridgement of the Christian Doctrine, 
blz. 58). 
 

 
“Aan welke kerk bewijst de gehele beschaafde wereld gehoorzaamheid? De protestanten geven ons alle 
mogelijke namen, die zich slechts denken laten: Antichrist, het scharlakenrode beest, Babylon, enz. enz. 
tegelijkertijd zeggen zij ook groten eerbied te hebben voor de Bijbel, en nochtans erkennen zij, door de 
plechtige viering van de Zondag, de macht van de Katholieke kerk. De Bijbel zegt: “Gedenkt de Sabbatdag, 
dat gij die heiligt”, maar de Katholieke kerk zegt: “Neen, houdt de eerste dag van de week heilig” en de 
gehele wereld buigt in gehoorzaamheid.” (Pater Enright; ’s Weerelds Eenige Hoop, blz. 214).. 
 

 
“Vraag: Hoe kunt u bewijzen, dat de kerk macht heeft feestdagen verplicht te stellen?  
Antwoord: Juist daardoor, dat zij de Sabbat verschoven heeft naar de zondag, wat zelfs de protestanten 
erkennen, waardoor zij zich openlijk tegenspreken als zij de zondag streng onderhouden en de meeste 
andere feestdagen, die door diezelfde kerk werden ingesteld, heiligen”.  
(Abridgement of Christian Doctrine; H. Tuberville, Donay-Kolleg, 1649, blz. 58). 

 
 
 
Gehoorzaamt u de (Roomse) kerk of volgt u wat de HEERE ons leert in Zijn Woord? 
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7.1.3 Uitspraak synodevergaderingen Protestantse kerken 

Er zijn in het verleden generale synodes gehouden die uitsluitend over het onderwerp sabbat-zondag handelden. 
Nadat ds. Ophoff in 1999 een aantal confronterende uitspraken gedaan had in een preek over het 4e gebod 
ontstond er onrust binnen de protestantse kerken. Er zijn toen twee synodes gehouden, één te Leusden 1999, en 
één te Zuidhorn.  
 
Wat lag er op de tafel van de Generale Synode te Leusden 1999 (GSL)?  
Ds. D. Ophoff (toen te Nieuwegein) deed in een preek uitspraken over het 4e gebod. Deze vielen een aantal 
gemeenteleden nogal rauw op het dak. Het waren voor hen ongewone uitspraken. Na vele discussies, ook in de 
kerkelijke weg, kwam de GSL tot de volgende uitspraken: 
 
a. de opvatting van ds. Ophoff, “dat de zondag als rustdag niet gegrond is op een goddelijk gebod”, is niet te 
veroordelen (GSL art. 25 besluit 4.3.) 
 
b.de christelijke kerk heeft in haar gelovig antwoord op de leiding van Gods Geest aan de zondag de bijzondere 
waarde van rustdag toegekend naar het voorbeeld van Israëls sabbat (GSL art. 25 besluit 4, grond 3), 
 
c. de zondag als rustdag is gegrond op een verantwoorde keus van de christelijke kerk (GSL art. 25, besluit 
4, grond 3). 
 
 
 
Conclusie: 
 
 In de kerken wordt de mening toegestaan, dat de zondag als rustdag: 
 

a. niet gegrond is op een goddelijk gebod. Tegelijk wordt nadrukkelijk vastgehouden dat:  
b. wel gegrond is op het voorbeeld van Israëls sabbat en daarmee in lijn is met het 4e gebod, 
c. gegrond is op een verantwoorde keus van de christelijke kerk.  

 
De zondagsheiliging is dus ‘niet gegrond is op een goddelijk gebod’ en is volgens de protestantse kerken ‘een 
verantwoorde keus van de christelijke kerk’ in navolging van de Roomse kerk.  
 
De protestantse kerken verheffen zich hierdoor boven Gods Woord en passen dit naar eigen keus aan in 
navolging van de Roomse kerk. Dit is uiteraard God-tergend. 
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7.1.4 Kerken en vertalers passen Gods sabbatsgebod aan 

Om de keus van de kerk om de zondag te heiligen in plaats van Gods sabbat, de 7e dag zijn er zelfs kerken en 
Bijbelvertalingen die Exodus 20:8-11 in aangepaste vorm durven leren en waarmee zij de HEERE hoogmoedig 
tegenspreken. 
 
Kerken vervangen het woord sabbat, de 7e dag, vaak door rustdag om de zondag, de 1e dag, als rustdag te 
kunnen blijven leren. Dit is het hoogmoedig aanpassen van Gods Woord naar hun eigen inzetting: 
 
8 Gedenkt de rustdag, dat gij dien heiligt. 
 
Anderen (zelfs dominees!) leren dat er helemaal geen aparte geheiligde dag is waarmee de HEERE ook zeer 
hoogmoedig wordt tegengesproken. Zij leren dan indirect: 
 
8 Gedenkt een dag, dat gij dien heiligt. 
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar een dag is een rustdag des HEEREN uws Gods; dan 
zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch 
uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11  Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de 
aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte een dag; daarom zegende de HEERE een dag, en 
heiligde denzelven. 
 
Door in de praktijk de zondag, de 1e dag, te heiligen in plaats van Gods sabbat de 7e dag leren zij in feite: 
8 Gedenkt de zondag, de eerste dag, dat gij dien heiligt. 
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
10 Maar de eerste dag is een zondag des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, 
noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw 
poorten is; 
 
 
De HEERE leert echter geen zondagsgebod. De HEERE leert ook niet één willekeurig dag van de week te 
heiligen maar Zijn sabbat, de 7e dag. 
 
Als de heiliging van Gods sabbat veranderd zou zijn door Jezus sterven dan is dit in strijd met Gods Woord wat 
leert dat er geen jota of titel van de wet zou veranderen. Ook zou dit in strijd zijn met de profetieën die leren dat in 
Zijn Koninkrijk Gods sabbatten en Zijn nieuwe manen weer gevierd zullen gaan worden. 
 
Als men dominees vraagt waar het in de Bijbel staat dat de zondag, de eerste dag, geheiligd moet worden in 
plaats van Gods sabbat, de zevende dag, dan bevestigen zij dat dit niet in de Bijbel staat maar dat dit “indirect 
geleerd” wordt. Zij passen daarna onpasselijke inlegkunde toe om teksten uit Gods Woord iets te laten leren wat 
er helemaal niet staat, halen teksten uit de context en gebruiken tal van redeneringen van andere (oud)vaders 
om Gods sabbat, zijn 7e dag, maar niet gehoorzaam te hoeven zijn.  
 
Jezus’ waarschuwing om Gods geboden niet te veranderen schuiven zij schaamteloos aan de kant. Jezus zei 
van dergelijke mensen:  
 
Markus 7:9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt 
onderhouden.  
 
Mattheus 5:18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één 
tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
  
Jezus leert dat het kleinste letterteken niet zou veranderen totdat de hemel en de aarde voorbijgaan. De 
(Roomse) kerk leert dat het sabbatsgebod wel veranderd is.  
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 1e jaarlijkse hoogtijd van de HEERE: Pascha 

Onze Vader leert: 
Pascha 

(Roomse) kerk leert: 
`Goede Vrijdag` 

 
2e hoogtijd van de HEERE: 

Pascha, 1 dag 
 

Centraal staat:  
Pascha:  

Jezus‘ lijden en Zijn dood voor onze zonden  
 
 

Gods betekenis van Zijn  
Pascha maaltijd:  

gedenken van Zijn dood met de nieuwe  
tekenen van ongezuurd brood en wijn 

 
 

 

 
De Bijbel leert: 

- WEL dat Paasfeest het Pascha is 
 

Exodus 34:25 Gij zult het bloed van Mijn slachtoffer 
niet offeren met gedesemd brood ; het slachtoffer van 
het paasfeest zal ook niet vernachten tot den morgen. 

 
- WEL dat Jezus’dood ons Pascha is:  

1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons 
geslacht, namelijk Christus. 

 
- WEL dat het ONGEZUURDE brood (dit brood van 
het Pascha) wijst op Zijn gebroken lichaam zonder 

zonden. 

- WEL dat de dag van Jezus sterven de dag van het 
Pascha is en NIET Goede Vrijdag 

 
2e hoogtijd van de (Roomse) kerk: 

‘Goede Vrijdag’ 
 

Centraal staat: 
Goede Vrijdag:  

Jezus‘ lijden en Zijn dood voor onze zonden  
 
 

Kerkelijke betekenis van  
‘Goede Vrijdag’:  

gedenken van Zijn dood zonder de nieuwe tekenen 
van ongezuurd brood en wijn 

 

 

De (Roomse) kerk leert: 
- NIET dat paasfeest het Pascha is 

 
 

 
 
 

- NIET dat Jezus dood ons Pascha is 
 
 
 

- NIET dat het ONGEZUURDE brood (dit brood van 
het Pascha) wijst op Zijn gebroken lichaam zonder 

zonden. 

- NIET dat de dag van Jezus sterven de dag van het 
Pascha is maar WEL Goede Vrijdag 
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- leert WEL dat Pascha (Zijn dood) op de 14e Abib 

herdacht wordt 

- leert WEL dat deze dag met exact volle maan valt 

- leert NIET dat deze dag een datum is op de 
heidense zonnekalender 

 

 

 

 
- dat het ONGEZUURDE brood van hét Pascha wijst 

op Zijn gebroken lichaam 

 
Jezus’ opstanding had in Exodus 34:25, waar sprake 
is van het Paasfeest, nog niet plaatsgevonden. Het 

paasfeest is ook hier in het Oude Testament niet Zijn 
opstanding maar Zijn dood.  

 

Paasfeest in de Oude en Nieuwe Testament  
is in de Bijbel het Pascha, de voorbijgang en het 

gedenken van Jezus’ dood. 

Het Pascha met het ongezuurde brood en de 
drinkbeker van het Pascha als nieuwe tekenen voor 
het gedenken van Jezus’ dood is ook volgens het 

Nieuwe Testament niet afschaft: 
 
 

 Kor. 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood (het 

ongezuurde brood van het Pascha) zult eten, en dezen drinkbeker 
(de drinkbeker van het Pascha) zult drinken, zo verkondigt den 

dood des Heeren, totdat Hij komt. 
 
 
 

Gods datum van Pascha:  
 

Leviticus 23:5 In de eerste maand, op den 
veertienden der maand, tussen twee avonden is des 

HEEREN pascha. 
 

Gods Woord leert geen variabele datum op een 
heidense kalender voor Zijn Pascha maar Zijn 14e 

Abib (Nisan) volgens Zijn kalender. 
 
 

De Heere leert Zijn dood te gedenken: 
WEL op Zijn Pascha, 
WEL op de 14e Abib, 

WEL exact met volle maan! 
WEL met ongezuurd brood en wijn 

 
- leert NIET dat Pascha (Zijn dood) op de 14e Abib 

herdacht wordt 

- leert NIET dat deze dag met exact volle maan valt 

- leert WEL dat deze dag een datum is op de 
heidense zonnekalender 

De kerk heeft deze dag geplaatst op de heidense 
zonnekalender waardoor deze niet  

gelijk met volle maan valt 
 
 

- het GEZUURDE brood van het (Roomse) 
Avondmaal wijst op Zijn gebroken lichaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kerkelijke / Roomse datum van  
‘Goede Vrijdag’: 

‘Goede Vrijdag’ wordt anderhalve dag voor het 
Christelijke Pasen gehouden volgens de heidense 

zonnekalender.  

 

 

 
De (Roomse) kerk leert Zijn dood te gedenken: 
NIET met Zijn Pascha maar op ‘Goede Vrijdag’, 

NIET op de 14e Nisan, 
NIET met volle maan! 

NIET met ongezuurd brood en wijn 
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Kerkelijke / Roomse betekenis van pasen:  
Gedenken van Zijn opstanding. 

De (Roomse) kerk heeft het gebod om Zijn dood voor onze zonden te gedenken met Zijn Pascha veranderd naar 
een eigen paasfeest als opstandingsfeest. 

 
De (Roomse) kerk leert de heidense datum van hun pasen. 

 
De definitie van Pasen volgens de (Roomse) kerk is: 

Pasen wordt gehouden op de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente EN niet tegelijkertijd 
met het Bijbelse Pascha. 

Pasen kan hierdoor vallen van 22 maart tot en met 25 april op de heidense kalender.  
 
 

Volgens de kerk is pasen: 

- niet op de 14e Abib,  

- niet exact met volle maan. 

Terwijl de Bijbel dit wel leert! 

De kerken vieren feesten met eigen feestverlichting zoals paasvuren in plaats van met Gods feestlicht, de 
volle maan! 
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De kerk gedenkt Jezus’ dood niet tijdens Zijn Pascha maar met: 
 
- ‘Goede Vrijdag’, 

en  
- heilig avondmaal dat: 

 ’s morgens wordt gehouden i.p.v. ’s avonds, 

 op (een) andere datum(s) dan Zijn Pascha (de 14e Abib (Nisan)) wordt gehouden, 

 niet met volle maan wordt gehouden (op de 14e Abib (Nisan) is het altijd volle maan) 

 zelfs met gezuurd brood wordt gehouden in plaats van met ongezuurd brood, 
(ongezuurd brood wijst op Zijn Lichaam zonder zonden) 

 eventueel met ongezuurd brood maar dan (veel) vaker in het jaar wordt gehouden terwijl de Bijbel     
 leert dat het ongezuurde brood alleen met Pascha en de week van ongezuurde broden aanwezig 
 is als voedsel, 

 geen volwaardige maaltijd is maar een klein stukje brood en een slokje wijn. 
(zie www.avondmaal.com) 

 
 
Volgens de (Roomse) kerk is er: 

- geen Bijbels Pascha met volle maan (Zijn dood gedenken) maar 
- een kerkelijke ‘Goede Vrijdag’ i.p.v. Pascha en 
- een kerkelijk Pasen (Zijn opstanding gedenken) en dan niet met volle maan. 

 
 
De Bijbel leert echter: 

- geen ‘Goede Vrijdag’, wel de 14e Abib (Nisan) van Jezus’ dood. 
- Pascha is Zijn dood gedenken, 
- volle maan met Pascha, 
- Zijn verschijning na Zijn dood was niet op een eigen ingesteld kerkelijk pasen maar op de dag 

van de eerstelingsgarve. Jezus is dé Eersteling die verscheen na Zijn opstanding op deze dag. 
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 2e jaarlijkse feest van de HEERE: Feest van de ongezuurde broden 

Onze Vader leert: 
Feest van ongezuurde broden 

(Roomse) kerk leert:  
geen feest van ongezuurde broden 

 

Feest van de ongezuurde broden 

 
 
 
 
 

Centraal staat:  
Jezus‘ leven zonder zonden  

 
 

Aansluitend op de dag van het Pascha volgt Gods 
feest van de ongezuurde broden. 

 

 
 

De HEERE leert hiermee om alle zonden en 
onbijbelse elementen uit ons leven en uit de 

gemeente weg te doen. 
 
 
 

Bijbelse betekenis:  
het uitbannen van zonden, het willen leven zonder 

zonden zoals Jezus. 
 
 

Bijbelse datum: 
15e -21e van de eerste maand 

 
 
 
 
 
 
 

 

Het feest van de ongezuurde  
broden is door de kerk geheel 

afgeschaft. De kerk leeft met gezuurd 
(gerezen) brood verder. 

Centraal staat: 
Niets 

 
 
 

 

 
 

De leer van de kerk staat nog bol van onbijbelse 
elementen, feesten en inzettingen die de HEERE 

niet leert. De kerk wil zich vaak ook (nog) niet 
ontdoen van dit God-onterende zuurdesem. 

 
   

Kerkelijke betekenis: 
geen 

 

Kerkelijke datum: 
geen 
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Bijbelse leer:  
Leviticus 23:6  En op den vijftienden dag derzelver 

maand is het feest van de ongezuurde broden des 
HEEREN; zeven dagen zult gij ongezuurde broden 

eten.  
 

7 Op den eersten dag zult gij een heilige 
samenroeping hebben;  

 
geen dienstwerk zult gij doen. 

 
 

8  ….; op den zevenden dag zal  
een heilige samenroeping wezen, 

 
 geen dienstwerk zult gij doen. 

 
 

De HEERE leert ons dat er op de 1e en de 7e  
dag van deze week een heilige samenroeping  

moet zijn en er geen dienstwerk gedaan  
mag worden. 

 
Omdat de tempel er niet meer is kan het vuuroffer 
(dankoffer) nu niet in de tempel gebracht worden.  

 
 

 Bijbelse leer:  
Gods dagen niet heiligen is WEL ontheiligen! 

 

 

Kerkelijke leer: 
En op den vijftienden dag derzelver maand is er 
GEEN feest van de ongezuurde broden des 
HEEREN; ALLE dagen zult gij GEZUURDE 

BRODEN eten.  

gij zult GEEN heilige samenroeping hebben;  
 
 

dienstwerk zult gij WEL doen.  
 

op de zevende dag zal er GEEN heilige 
samenroeping zijn,  

dienstwerk zult gij WEL doen. 

 
De kerk leert niets over de heiliging 
van de 1e en de 7e dag van de week  

van de ongezuurde broden. 

 

 

 
Kerkelijke leer: 

Gods dagen niet heiligen is GEEN ontheiligen! 
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7.3.1 In de week van de ongezuurde broden: de dag van de Eerstelingsgarve 

Onze Vader leert: 
Dag van de Eerstelingsgarve 

(Roomse) kerk leert: 
geen dag van Eerstelingsgarve 

 

Dag van de Eerstelingsgarve 
Op deze dag werd de eerste garve van de nieuwe 

gerstenoogst als beweegoffer aan de HEERE  
aangeboden. 

 
 

Centraal staat:  
De verschijning van Jezus als Levend Beweegoffer 

voor Zijn Vader 
 
 

Bijbelse betekenis:  
- brengen van een beweegoffer van de eerste garve 

van de nieuwe oogst 
(dankdag voor aanstaande oogst) 

 
- Jezus’ verschijningsdag na Zijn  

opstanding als Levend Beweegofffer en dé Eersteling 
van degenen die ontslapen zijn. 

 
 

Bijbelse datum: 
De eerste dag (zondag) in de week van de 

ongezuurde broden. 
 
 

Bijbelse leer:  
Leviticus 23:9  En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 
10  Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als gij in 
het land zult gekomen zijn hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn 

oogst zult inoogsten, dan zult gij een garve der 
eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. 

11  En hij zal die garve voor het aangezicht des HEEREN 
bewegen, opdat het voor u aangenaam zij; des anderen 

daags na den sabbat zal de priester die bewegen. 
 

De dag van de Eerstelingsgarve is de eerste dag 
(zondag) in de week van de ongezuurde broden.  

 
Deze week is van de 15-21e van de eerste maand 

Abib en volgt direct op het Pascha van de 14e Abib.. 
. 

Omdat Pascha op de 14e Abib/Nisan elk jaar op een 
andere weekdag valt zit er tussen Pascha en de dag 
van de Eerstelingsgarve elk jaar een ander aantal 

dagen.  
 

De dag van de Eerstelingsgarve valt dus niet elk jaar 
precies drie dagen na zijn dood (Pascha). De dag van 
Jezus‘ verschijning viel tijdens Zijn lijden en sterven 

wel exact drie dagen na Zijn dood. 

 

De dag van de Eerstelingsgarve 
 Deze dag wordt door de kerk niet als zodanig  

geleerd. Het kerkelijke feest dat hiervoor in de plaats 
is gekomen is het kerkelijk paasfeest op een ander 

datum. 

 
Centraal staat: 

Niets 

 

Kerkelijke betekenis voor: 
dag van de Eerstelingsgarve: geen 

kerkelijk pasen: opstanding i.p.v. Jezus sterven 

 

 

 
 

Kerkelijke datum: 
Paasfeest is op de eerste zondag na volle maan  

na het begin van de lente 
 

 
Kerkelijke leer: 

geen / noemt dit paasfeest 
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De Bijbel leert: 
- WEL dat de eerste dag van de week na Pascha de 

dag van de Eerstelingsgarve is. 
 
 

- WEL dat Jezus op de dag van de Eerstelingsgarve is  
verschenen na Zijn opstanding  

 
 

- WEL dat Jezus op dag van de Eerstelingsgarve als 
Levend Beweegoffer verscheen voor Zijn Vader als 

Priester met zijn eigen bloed. 

- WEL dat Jezus dé eerste Garve is van de nieuwe 
oogst van gelovigen, hét Beweegoffer. 

- WEL dat Jezus vijf keer op de dezelfde dag van de 
Eerstelingsgarve (de eerste dag van de week) is 

verschenen aan Zijn volgelingen.  
 
 
 
 
 
 

 
- deze dag heet GEEN paasfeest maar  

dag van de Eerstelingsgarve 

 
- gedenk deze dag WEL volgens Gods kalender en 

NIET volgens de heidense zonnekalender, 
 

- voeg er NIET een tweede dag aan toe 
 
 
 
 

 

 

 
De (Roomse) kerk leert: 

- NIET dat de eerste dag van de week na Pascha de 
dag van de Eerstelingsgarve is. 

 
- NIET dat Jezus op de dag van de Eerstelingsgarve 
is verschenen na Zijn opstanding maar op hun eigen 

ingestelde paasdag. 

-  NIET dat Jezus het Levend Beweegoffer is dat op 
de dag van de eerstelingsgarve verscheen voor Zijn 

Vader als Priester met zijn eigen bloed 

- NIET dat Jezus dé eerste Garve is van de nieuwe 
oogst van gelovigen, hét Beweegoffer. 

- (vaak) NIET dat Jezus vijf keer op dezelfde dag van 
de Eerstelingsgarve (de eerste dag van de week) is 

verschenen aan Zijn volgelingen.  
 

De kerk wil onder andere met vijf zogenaamd 
verschillende verschijningen de eerste dag van de 

week (zondag) heiligen in plaats van Gods sabbat, de 
7e dag. 

 
 

- noem deze dag WEL paasfeest,  
 
 

- gedenkt deze dag NIET volgens Gods kalender en 
WEL volgens de heidense zonnekalender, 

 
- voeg er WEL een tweede dag aan toe en noem deze 

tweede paasdag. 
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Let op, het woord eerstelingen wordt in de Bijbel 
gebruikt voor: 

 
- Dag van de eerstelingsgarve 

- Pinksteren, dag van de eerstelingen 
 

De context geeft aan of het gaat om de 
eerstelingsgarve in de week van de ongezuurde 

broden of de eerstelingen (eerste broden) van het 
Pinksterfeest. 

 

  
 
 

Op de dag der Eerstelingsgarve verscheen Jezus na 
Zijn opstanding! Jezus is dé Eerste Garve van de 

nieuwe oogst van mensen! 
 

Jezus is dé eerste mens Die als Beweegoffer op 
de dag van de Eerstelingsgarve aan God werd 

voorgesteld door Zichzelf als Priester! 
 

De Bijbel leert om de dag van de Eerstelingsgarve 
te gedenken waarop God gedankt wordt: 

 
- voor de groei van het gewas  

 
EN  

 
-voor het Levend Beweegoffer Jezus  

als borg voor onze zonden.  
 
 

Op deze dag van de Eerstelingsgarve verscheen 
Jezus na Zijn opstanding en werd aan Zijn Vader 
voorgesteld als dé Eerste Levende Garve van de 

nieuwe oogst van gelovigen. 
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 3e hoogtijd van de HEERE: Feest der eerstelingen, Pentecoste 

Onze Vader leert: 
Feest der eerstelingen, één Pinksterdag 

(Roomse) kerk leert: 
dubbele pinksterdag 

 
3e feest van de HEERE: 

Feest der eerstelingen, 1 dag 
 
 

Centraal staat:  
Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest op deze 
dag van de eerste nieuwe oogst van gelovigen, de 

eerstelingen! 
 

Bijbelse betekenis:  
- brengen van een beweegoffer van de eerste twee 

broden van de nieuwe oogst die wijzen op de oogst 
van de eerstelingen, de eerste gelovigen. 

(dankdag voor het mogen eten van de nieuwe oogst) 
 

- uitstorting van de Heilige Geest  
 
 

Bijbelse datum:  
50e dag vanaf de dag van de Eerstelingsgarve 

 
Leviticus 23:15-17 15  Daarna zult gij u tellen van 
des anderen daags na den sabbat, van den dag 
dat gij de garve des beweegoffers zult gebracht 

hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn. 
16  Tot des anderen daags na den zevenden 

sabbat zult gij vijftig dagen tellen; dan zult gij een 
nieuw spijsoffer den HEERE offeren. 

17 Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden 
brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, 
gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de 

eerstelingen den HEERE. 
 

Vanaf de eerste wekelijkse sabbat na de  
14e Nisan moeten er 7 sabbatten geteld worden.  

De dag na de 7e sabbat, jaarlijks op de eerste dag der 
week,  moet er een nieuw beweegoffer (=dankoffer) 

gebracht worden, nu twee gerezen broden, gebakken 
van de nieuwe oogst. 

 
Op deze dag van de eerstelingen (de 50e dag vanaf 

de dag van de Eerstelingsgarve) werden 3000 
mensen bekeerd!  

 
Op het Feest der eerstelingen werden de eerste twee 
broden van de nieuwe oogst, als beweegoffer aan de 
HEERE aangeboden. Op deze dag werd de Heilige 

Geest uitgestort. 

 
3e feest van de (Roomse) kerk: 

Pinksteren, 2 ! dagen op de heidense 
kalender 

 
Centraal staat: 

Niets 
 
 
 

Kerkelijke betekenis: 
 
 
 

 
- uitstorting van de Heilige Geest (goed!) 

 
 

Kerkelijke datum:  
Pinksteren is de 50e en 51e dag vanaf eerste zondag 

na volle maan, na het begin van de lente. 

Pinksteren kan dus volgens de Roomse kerk vallen 
van 10 mei tot en met 13 juni op de zonnekalender 

van paus Gregorius (de actuele kalender). 

Omdat het kerkelijke paasfeest (opstanding volgens 
de kerk) al door de (Roomse) kerk is verschoven en 
veranderd, valt het Pinksterfeest ook op een andere 

dag dan Gods kalender leert. 

De (Rooms)kerkelijke 1e pinksterdag valt hierdoor dus 
niet (of soms ‘toevallig’) gelijk met Gods Feest der 

eerstelingen! 
 

De (Roomse) kerk leert zelfs dat Pentecoste 
(de 50e dag) twee dagen duurt. 
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Bijbelse leer:  
- de 50e dag is Pinksteren en duurt NIET twee dagen 

 
De naam pentecoste, de 50e dag (dit is 1 dag!),  

is in de Statenvertaling vertaald met  
Pinksteren.  

 
 
 
 
 

- er is GEEN tweede pinksterdag! 
 

- het feest van de 50e dag duurt NIET twee dagen! 
 

- het feest van Eerstelingen wijst WEL op de eerste 
oogst van gelovigen na Jezus hemelvaart 

 
3000 eerstelingen werden op het Feest der 

eerstelingen bekeerd, dit was het begin van de 
nieuwe oogst van de eerstelingen die gedoopt 

werden! 

 

 
 
 
 

Kerkelijke leer:  
- de 50e dag is Pinksteren en duurt WEL twee dagen. 

 
Het is onmogelijk dat de 50e dag twee  

dagen duurt. Dan zou het de 50e en de 51e dag zijn. 

 
De uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht op 
twee Pinksterdagen in plaats van op de ene Dag van 

de Eerstelingen.  
 
 

- er is WEL een tweede pinksterdag! 
 

- het feest van de 50e dag duurt WEL twee dagen! 
 

- het feest van Eerstelingen wijst NIET op de eerste 
oogst van gelovigen na Jezus hemelvaart 
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 4e feest van de HEERE: Dag van gedachtenis des geklanks 

Onze Vader leert: 
Dag van gedachtenis des geklanks 

(Roomse) kerk leert:  
geen dag van gedachtenis des geklanks 

 
4e feest van de HEERE: 

Dag van geklank /bazuinendag 
 

Centraal staat: 
Christus‘ wederkomst en de oprichting van Zijn 

Koninkrijk. 
 

Bijbelse betekenis:  
Het is een heilige rustdag met de oproep om te 

denken aan Jezus’ wederkomst en uit te zien naar 
de wederkomst en het koninkrijk van Jezus: 

 
Wees alert voor Jezus‘ wederkomst en ken het geluid 

van de bazuin die dan zal klinken. 
 

Bijbelse datum: 
1e van de 7e maand Ethanim, 

op de dag van de nieuwe maan 
 

Bijbelse leer: 
Leviticus 23:24b In de zevende maand, op den 

eerste der maand,  
zult gij een rust hebben,  

een gedachtenis des geklanks,  
een heilige samenroeping 

 
- dag des geklanks is 1 dag 

 
 

1 Thess. 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, 
met de stem des archangels en met de bazuin Gods 

nederdalen van den hemel; 
 

1 Korinthe 15:52 
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste 

bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen 
onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen 

veranderd worden. 
 

Psalm 89:16 Welgelukzalig is het volk hetwelk het 
geklank kent; o HEERE, zij zullen in het licht Uws 

aanschijns wandelen. 
 

Op deze dag eerste dag van Gods 7e maand, dus 
bij nieuwe maan (als de maansikkel weer zichbaar 

wordt) wordt de sofar of bazuin geblazen als 
oproep om alert te zijn voor Jezus‘ wederkomst. 

 
 
 

 
4e feest van de HEERE is door de   

 (Roomse) kerk afgeschaft 
 

Centraal staat: 
Niets 

 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geen 

 
 
 
 
 
 

Kerkelijke datum: 
Geen 

 
 

Kerkelijke leer: 
 

GEEN rust op de 1e van de 7e maand,  
GEEN gedachtenis des geklanks,  

GEEN heilige samenroeping… 
 
 

- dag des geklanks is 0 dagen 
 
 

De (Roomse) kerk leert de door God geheiligde Dag 
des geklanks niet, ook heeft zij deze niet vervangen 

door een andere dag. 
 

Zij heiligt de door de HEERE ingestelde Dag des 
geklanks niet die oproept om waakzaam uit te zien 

naar Jezus’ wederkomst en Zijn Koninkrijk.  
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De sofar moet ook op de Dag des geklanks, met de 

nieuwe maan, de 1e van de 7e Bijbelse maand, 
geblazen worden. 

 
Psalm 81:4 Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter 

bestemder tijd, op onzen feestdag. 
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 5e hoogtijd van de HEERE: Grote Verzoendag 

Onze Vader leert: 
Grote Verzoendag 

(Roomse) kerk leert:  
geen Grote Verzoendag 

 
5e hoogtijd van de HEERE: 

Grote Verzoendag 
 

Centraal staan: 
- Christus‘ offer voor de zonden van Zijn volk 

Israël en de gelovigen (1e bok) 
Hebrëen 8:12a Want Ik zal hun 
 ongerechtigheden genadig zijn, 

 
- het afleggen en niet meer gedenken van Israels‘ 

en onze zonden (2e bok) 
Hebrëen 8:12b en hun zonden  

en hun overtredingen zal Ik 
 geenszins meer gedenken. 

 

 
 
 

Bijbelse betekenis:  
Inkeer en verzoening voor Zijn volk (Israël) en de 

gelovigen 
 
 

Let op: Grote Verzoendag is niet Jezus’ 
stervensdag. Hij stierf op de 14e van de eerste 

maand Abib/Nisan (de dag van het Pascha) en niet 
op de 10e van de 7e maand (Grote Verzoendag). 

 
 
 
 

 
5e hoogtijd van God  

is door de kerk afgeschaft 
 

Centraal staat: 
Niets 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geen 

 
 
 

Sommige kerken leren dat hun “goede vrijdag” in de 
plaats is gekomen van Grote Verzoendag.  

 
Echter stierf Jezus’ niet op hun “goede vrijdag” maar 

op Gods Pascha, de 14e Abib/Nisan. 
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Bijbelse datum: 

10e van de 7e maand Ethanim 
 
 

Bijbelse leer: 
Leviticus 23:26-32 26  Verder sprak de HEERE tot 

Mozes, zeggende:  
 

27  Doch op den tiende dezer zevende maand zal 
de verzoendag zijn,  

 
een heilige samenroeping zult gij hebben;  

 
dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den 

HEERE een vuuroffer offeren.  
 

28  En op dienzelven dag zult gij geen werk doen;  
 
 

want het is de verzoendag, om over u verzoening te 
doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.  

 
29  Want alle ziel (elk mens!) dewelke op dienzelven dag 
niet zal ver  ootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid 

worden uit haar volken. 
 
 

30  Ook alle ziel die enig werk op dienzelven dag 
gedaan zal hebben, diezelve ziel zal Ik uit het midden 

van haar volk verderven. 
 

31  Gij zult geen werk doen;  
 

het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in 
al uw woningen. 

 
32  Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw 
zielen verootmoedigen; op den negende der maand in 
den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw 

sabbat rusten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerkelijke datum: 

Geen 
 
 

Kerkelijke leer: 
 
 
 

Op de tiende van de zevende maand, zult gij:  
GEEN grote verzoendag hebben, 

 
GEEN heilige samenroeping zult gij hebben, 

 
uw zielen NIET verootmoedigen,  

 
 

WEL werk doen. 
 
 

Er is GEEN verzoendag in de 7e maand voor u, er is 
alleen onze ”Goede Vrijdag” 

 
Want NIET iedereen die niet ver  ootmoedigd zijn 

geweest, zullen uitgeroeid worden. 
 
 
 

Iedereen die enig werk op de Grote Verzoendag 
gedaan zal hebben, zal God NIET verderven. 

 
 

Gij zult WEL werk doen;  
 

het is GEEN eeuwige inzetting voor u 
 
 

NIET rusten, het is GEEN sabbat voor u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 

 

www.Bijbelsefeesten.COM      42 
 

 
 

Bijbelse leer: 
 - Grote Verzoendag is 1 geheiligde dag 

 
 

- Gods Woord leert WEL uit te zien naar de Grote 
Verzoendag 

 
 

De HEERE leert uit te zien naar de Grote  
Verzoendag voor Zijn volk Israël: 

 
 

Romeinen 11:25-29 25 Want ik wil niet, broeders, dat 
u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs 
zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over 
Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen 

zal ingegaan zijn.  
 
 
 

De Bijbel leert geen vervangingstheologie. 
Gods volk is het volk Israël 

 
 
 
 

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden;gelijk 
geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal 

de goddeloosheden afwenden van Jakob.  
 

27 En dit is hun verbond (Israëls verbond!) van Mij, 
als Ik hun zonden (Israëls zonden!) zal wegnemen. 

 
Als het getal van de heidenen die bekeerd zullen 

worden vol zal zijn dan zal geheel Israël zalig worden. 
 

Dat is dé Grote Verzoendag voor Israël waar wij 
als gelovige heidenen naar uit mogen en moeten 

zien! 
 

 
 

Kerkelijke leer: 
Grote Verzoendag is 0 dagen,  

er is geen Grote Verzoendag voor u. 
 

De kerk leert NIET uit te zien naar de Grote 
Verzoendag. 

 
 

De kerk leert niet om met de Grote  
Verzoendag uit te zien naar de bekering van Gods 

volk Israël.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel kerken leren nog wel de  
vervangingstheologie met alleen de verzoening 

voor de kerk in plaats van Israël, los van de Grote 
Verzoendag: 

 
 

En alzo zal geheel de kerk zalig worden; gelijk 
geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal 

de goddeloosheden afwenden van onze Kerk.  
 

En dit is voor onze kerk een verbond van Mij, als de 
HEERE de zonden van de kerk zal wegnemen. 
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 6e feest van de HEERE: Feest der inzameling + Loofhuttenfeest 

Onze Vader leert: 
Feest der inzameling 

(Roomse) kerk leert:  
geen Feest der inzameling 

 
6e Feest van de HEERE: 

Feest der inzameling. Gods dankweek 
voor gewas en arbeid 

en gelijktijdig het  

Loofhuttenfeest 
 
 
 
 

Centraal staan: 
God danken voor de oogst van het land en de 

aanstaande oogst van gelovigen 
 
 

Bijbelse betekenis:  
- dankweek voor inzameling van de laatste oogst van 

de (vruchten)  
 

- het gedenken van het wonen in loofhutten tijdens de 
woestijnreis 

 
- uitzien naar de grote oogst van gelovigen, het is een 

profetisch feest! 
 
 

 
 
 

Bijbelse datum Gods dankweek: 
15e – 21e van de 7e maand Ethanim 

 
 
 

 
6e Feest van de HEERE:  

Dit feest van de HEERE viert de 
(Roomse) kerk niet. 

 
De Roomse(kerk) heeft dit feest vervangen door de 

kerkelijke dankdag, één dag i.p.v. één week en op een 
andere datum. 

 
 

Centraal staat: 
Niets 

 

 
Kerkelijke betekenis:  

Geen 
 
 

De kerk leert NIET om Gods feest der inzameling te 
vieren maar leert hun zelf ingestelde dankdag. 

 
De kerk leert de eigen kerkelijke dankdag voor gewas 

en arbeid in plaats van Gods dankweek. 

 
 

 
 
 

Kerkelijke datum eigen dankdag: 
Op de 1e of 2e woensdag in november, 1 dag 
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Bijbelse leer: 

Exodus 23:16b En het feest der inzameling, op den 
uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld 

zult ingezameld hebben. 
 

Leviticus 23:39a Doch op den vijftienden dag der 
zevenden maand, als gij het inkomen des lands zult 
ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven 

dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, 
 
 

 
 

God leert niet om één dankdag in november te 
houden volgens de heidense Gregoriaanse kalender 
maar om Zijn feest der inzameling van 7 dagen te 

vieren volgens Zijn kalender. 
 

 
Het Feest der inzameling is dé dankweek voor 

gewas en arbeid, 7 dagen lang met 1 geheiligde dag.  
 
 
 
 
 

 

Onze Vader leert: 

 
 

Tijdens het Feest der inzameling wordt gelijktijdig 
het Loofhuttenfeest gevierd waarmee de Joden 

gedenken dat zij in loofhutten woonden. 
 

 
Kerkelijke leer: 

En de dankdag, de 1e of 2e woensdag in november, 
wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld 

hebben. 
 

Doch op den de 1e of 2e woensdag in november, 
als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, 
zult gij des HEEREN feest één dag ‘’vieren’’; op onze 

eigen dankdag zal er rust zijn, 
 

Zes dankdagen van dit dankfeest van de HEERE 
zijn door de kerk afgeschaft! 

 
Voor de ene overgebleven dankdag is een datum 

op de actuele Roomse kalender van paus 
Gregorius gepland. 

 
 
 

De kerk leert dat het Feest der inzameling niet voor de 
kerk is. Vier één dankdag volgens de heidense 
kalender in plaats van Gods dankweek van 7 

dagen volgens Zijn kalender. 

 
(Roomse) kerk leert: 
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 7e feest van de HEERE: Feest van de 8e dag 

De HEERE leert: 
Feest van de 8e dag 

(Roomse) kerk leert:  
geen Feest van de 8e dag 

 

7e Feest van de HEERE: 
Feest van de 8e dag 

 
Centraal staat: 

Het uitzien naar nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
waarin alle dingen nieuw zullen zijn. 

 
 

Bijbelse betekenis:  
De achtste dag is een jaarlijkse feestdag die uitziet 

naar de dag dat alles nieuw en volmaakt zal Zijn tot 
Gods eer.  

 
De 8e dag volgt op de 7 dagen van het voorgaande 
feest, het Feest der inzameling, dé grote inzameling 

van de gelovigen (ook wel Loofhuttenfeest genoemd). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7e Feest van de HEERE is door de 
(Roomse) kerk afgeschaft 

 
Centraal staat: 

Niets 
 
 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geen 

 
 

De kerk viert het jaarlijkse feest van de de 8e dag niet. 
Zij ziet niet met het feest van de 8e dag uit naar de 

nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  
 

Met inlegkunde leren sommige kerken zelfs dat de 8e 
jaarlijkse feestdag omgevormd is tot een wekelijkse 
heiliging van de zonne aanbiddingsdag die Keizer 

Constantijn heilig heeft verklaard (de zondag). 
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Bijbelse datum van de 8e dag: 
22e van de 7e maand Ethanim 

 
 

Bijbelse leer over de jaarlijkse 8e dag: 
Leviticus 23:36 ..op den achtsten dag zult gij een 

heilige samenroeping hebben,  
 
 

het is een verbodsdag;  
gij zult geen dienstwerk doen. 

 
Leviticus 23:39b ..en op den achtsten dag zal er 

rust zijn. 
 
 

Numeri 29:35  Op den achtsten dag  
zult gij een verbodsdag hebben;  

geen dienstwerk zult gij doen. 
 
 

De jaarlijkse 8e dag is in de Bijbel een dag van 
reiniging, het afleggen van het oude leven en het 

begin van het gereinigde leven. 
 

 
Kerkelijke datum van de 8e dag: 

Geen 
 
 

Kerkelijke leer over de jaarlijkse 8e dag: 
Op den achtsten dag zult gij GEEN heilige 

samenroeping hebben,  
 
 

het is GEEN verbodsdag;  
dienstwerk zult gij WEL doen. 

 
..en op den achtsten dag zal er GEEN rust zijn. 

 
 
 

Op den achtsten dag  
zult gij GEEN verbodsdag hebben;  

dienstwerk zult WEL gij doen. 
 
 

De heilige rustdag van de jaarlijkse 8e dag leert de 
kerk niet, ook heeft zij deze niet vervangen door een 

andere dag. 
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8 Extra feesten en inzettingen van de (Roomse)kerk 

 

 Extra feest van de (Roomse) kerk:  Hemelvaartsdag 

Onze Vader leert: 
geen heilige hemelvaartsdag met 

samenroeping 

(Roomse) kerk leert: 
heilige hemelvaartsdag met  

samenroeping 
 

Bijbelse leer: 
God leert ons wel Jezus’ hemelvaart maar geen 

heilige dag om Jezus’ hemelvaart te gedenken in een 
samenroeping of kerkdienst. 

 
 

Bijbelse datum van  
Jezus hemelvaart: 

40 dagen na de dag van de Eerstelingsgarve, 
volgens Gods kalender. 

(40 dagen na de dag van Zijn verschijning). 
 
 

Bijbelse leer: 
GEEN heilige hemelvaartsdag.  
GEEN heilige samenroeping. 

 
 

Spreuken 30:6  
Doe NIET tot Zijn woorden,  
opdat Hij u niet bestraffe,  

en gij leugenachtig bevonden wordt. 
 
 

De HEERE spreekt: 
Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord dat ik u 
gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; 

 

 
Kerkelijke leer: 

De hemelvaartsdag is een heilige dag met een 
samenkomst of kerkdienst. 

 
 
 

Kerkelijke datum van een  
heilige hemelvaartsdag: 

40 dagen na het Roomse pasen volgens de 
heidense kalender. De hemelvaartsdag valt altijd op 

een donderdag 
 
 

Kerkelijke leer: 
WEL (heilige) hemelvaartsdag. 

WEL heilige samenroeping. 
 

Doe WEL tot Zijn woorden,  
God zal ons NIET straffen,  
wij zijn NIET leugenachtig. 

 
De dominees spreken: 

Als het tot eer van God is dan mogen wij  
naar ons eigen goeddunken zelf dagen heiligen en 
inzettingen leren. Wij mogen op onze eigen manier 
God dienen volgens onze eigen Roomse kalender 

met onze eigen feestendagen in plaats van de 
Hoogtijden des HEEREN die de HEERE zelf leert in 

Zijn Woord. 

Degenen die dit leren verachten Gods inzettingen en 
leren tegen Gods heilig Woord en spreken de HEERE 

tegen. 

Let op de geschiedenis van David toen hij de ark met 
alle goede bedoelingen op een wagen zette maar wat 
niet was naar Gods inzettingen die leren hoe de ark 
vervoerd moest worden. Het kostte Uza zijn leven! 

 
 
  



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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 Hoogtijd van de (Roomse) kerk: ‘Goede Vrijdag’ 

Onze Vader leert: 
Mijn Pascha  en geen ‘Goede Vrijdag’  

(Roomse) kerk leert: 
‘Goede Vrijdag’ en geen Pascha 

 
Bijbelse leer: 

De HEERE leert ons geen ‘Goede Vrijdag’. Jezus zelf 
leert om met Zijn Pascha Zijn dood te gedenken op de 

14e Abib met de nieuwe tekenen van het Pascha 
(ongezuurd brood en wijn). Zie paragraaf 7.2. 

 
Het Pascha is Jezus’ dood 

 
Bijbelse leer: 

Jezus dood gedenken gebeurt met Pascha: 
1 Korinthiërs 5:7b Want ook ons Pascha is voor ons 

geslacht, namelijk Christus. 
 
 

Gods datum voor ‘Goede Vrijdag’: 
Geen, de Bijbel leert geen ‘Goede Vrijdag’ maar de 

dag van Zijn Pascha waarop Christus stierf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gods datum voor Zijn Pascha, het 
gedenken van Jezus’ dood: 

Pascha, Zijn dood: 14e Abib / Nisan volgens Gods 
kalender. 

 
 

Bijbelse leer: 
Zijn Pascha, Jezus’ dood, was exact met volle maan! 
Op de dag van het gedenken van Zijn dood, de 14e 

Nisan, is het altijd volle maan! 
 
 

Jezus’ dood gedenken  
gebeurt tijdens Gods Pascha 

met volle maan  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerkelijke leer: 

‘Goede Vrijdag’ is Jezus’ dood 

 

 

 
 

Kerkelijke leer: 
Jezus dood gedenken gebeurt op ‘Goede Vrijdag’. 

 
 
 

Kerkelijke datum voor ‘Goede Vrijdag’: 
Christus stervensdag (‘Goede Vrijdag’) is de vrijdag 

voor het Christelijke pasen. 
 

Tussen Jezus sterven en Zijn opstanding ligt dan niet 
3 dagen en 3 nachten maar slecht 1,5 dag! 

 
(de door de (Roomse) kerk ingestelde datum van het 

Christelijk pasen is volgens de heidense kalender:  
de eerste zondag na volle maan, na het begin van 

de lente) 
 
 

Kerkelijke dag voor het 
gedenken van Jezus’ dood: 

‘Goede Vrijdag’ volgens de heidense kalender. 

 
 

Kerkelijke leer: 
Het gedenken van Jezus’dood is niet of niet exact  

met volle maan! 
 
 
 

Jezus’ dood gedenken  
gebeurt op de kerkelijke ‘Goede Vrijdag’ 

 en niet met volle maan  
 
 
 
 
 
 
 
 



Gods hoogtijden volgens Gods kalender 
 

Bron: Gods leer, de Bijbel 

▼ 

(Roomse) kerkfeesten volgens de heidense 
actuele kalender van paus Gregorius 

Bron: (Roomse) kerkleer 

▼ 
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Bijbelse leer: 
Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord, dat ik u 
gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; 
opdat gij bewaart de geboden van den HEERE,  

uw God, die ik u gebiede. 

 

 
 

Kerkelijke leer: 
Wij mogen aan Gods sabbatsgebod WEL toedoen,  

ook daarvan WEL afdoen;  
Wij mogen de geboden van den HEERE WEL 

wijzigen. 



 

 Feest van de (Roomse) kerk: Kerstfeest of kerstmis 

 

De Bijbel leert: 
geen kerstfeest 

(Roomse) kerk leert:  
kerstfeest 

 
 

Bijbelse leer: 
De HEERE leert ons niet om Jezus’ geboorte te 

gedenken, wel Zijn dood met Pascha. 
  
 
 
 
 

De HEERE leert ons geen kerstdagen te heiligen 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse betekenis: 
Geen (de Bijbel leert geen kerst,  

wel Jezus’ geboorte) 
 

Bijbelse leer: 
Geen kerst, 0 dagen 

 
Waarom leert Jezus ons  

het kerstfeest NIET? 
 

antwoord: 

- omdat Zijn eigen Vader Hem dit NIET leerde. 

 
- omdat Hij NIET op dag van de zonneaanbidding, 

25 december, is geboren. 
 

- omdat Hij NIET leert Zijn geboortedag te gedenken 
maar Zijn dood 

 
 - omdat Jezus eigen (kerkelijke) inzettingen WEL 

afleert 
 

Bijbelse leer: 
Markus 7:9 En Hij zeide tot hen:  

Gij doet zeker Gods gebod WEL te niet,  
opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 

 
Bijbelse leer: 

Deuteronomium 12:32 Al dit woord, hetwelk ik 
ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen;  

gij zult daar niet toedoen,  
en daarvan niet afdoen. 

 

 
 

(Roomse) kerkleer: 
Op de dag van de winter-zonnewende, 25 december, 

die ter ere van van de zonnegod Mithras, het 
onoverwinnelijke licht, wordt gevierd, zal herdacht 
worden dat Jezus als onoververwinnelijk licht is 

geboren. 
 
 

De (Roomse) kerk leert om met de heidense 
afgodsdagen de HEERE te vereren. 

 
Men neemt heidense dagen (een gouden kalf!) en wil 

de HEERE daarmee vereren. Dit is een gruwelijke 
vermenging van afgodsdagen met Gods heiligheid. 

 
 

Kerkelijke betekenis: 
Geboorte van de HEERE Jezus 

 
 

Kerkelijke leer: 
Kerst is 2 dagen 

Waarom leert men in de kerken  
het kerstfeest WEL? 

 
antwoord: 

-omdat hun eigen vaderen hun dit WEL leerden 

- omdat Hij WEL op dag 25 en 26 december (twee 
dagen!) is geboren 

 
- omdat de kerk WEL leert Zijn geboortedag te 

gedenken  
 

 - omdat de kerk eigen inzettingen NIET af wil 
schaffen 

 
Kerkelijke leer: 

De kerk zegt tot u: 
Wij doen Gods gebod zeker NIET te niet 

 als wij onze eigen inzettingen onderhouden. 

Kerkelijke leer: 
Al dit woord, hetwelk ik ulieden gebiede,  
zult gij NIET waarnemen om te doen;  

gij zult daar WEL toedoen,  
en daarvan WEL afdoen. 

 



 

www.Bijbelsefeesten.COM      51 
 

8.3.1 Rooms kerstfeest in plaats van Bijbels Chanoeka feest 

In de Bijbel wordt ook het feest van de vernieuwing van de Tempel vermeld waarop Jezus ook aanwezig was: 
 
Johannes 10:22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. 
23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo. 
 
Dit feest heet tegenwoordig het Chanoeka feest of Lichtfeest en wordt gevierd vanaf de 25e van de 9e maand 
van Gods kalender. 
 
In de tempel werd door de overheersing een heidens altaar opgericht. De Makkabeeën kwamen hier tegen in 
opstand en na een paar jaar van strijd kon de Tempel, nadat het heidense altaar en alle onreine dieren waren 
verwijderd, opnieuw worden ingewijd met heilige olie voor de tempelkandelaar die acht dagen brandde. 
 
Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 na Christus, bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Men 
viert het behoud van de eigen Joodse identiteit. Thuis wordt acht dagen lang een volgend lichtje aangestoken 
met behulp van een extra lichtje, de zogenaamde 'dienaar’. Er wordt gebeden en de hele familie zingt chanoeka 
liederen. Kinderen doen spelletjes en krijgen cadeautjes. Men eet gerechten die in olie gebakken zijn zoals 
aardappelpannekoeken of oliebollen. 
 
De Roomse kerk heeft dit feest voor de Joden verboden, verschoven en veranderd naar de 25e (!) van de 
heidense maand december, de datum die ter ere van de zonnegod Mithras, het onoverwinnelijke licht, wordt 
gevierd en dit het kerstfeest genoemd waarop de geboorte van het Licht Jezus wordt herdacht. 
 
Op dit door de Roomse kerk ingestelde heidense kerstfeest worden vaak cadeautjes gegeven en ook oliebollen 
gegeten. Ook deze tradities zijn afgeleid van het Bijbelse Chanoeka feest. 
 
 

 Jaarlijkse kerkelijke biddag in plaats van bidden op Gods 8e dag 

De kerk leert de jaarlijkse kerkelijke biddag op een datum van de heidense kalender van paus Gregorius in 
plaats van het bidden om Gods zegen op de 8e dag (aansluitend op het Feest der inzamelingen) volgens Zijn 
kalender. 
 
 

 Jaarlijkse kerkelijke dankdag in plaats van Gods jaarlijkse dankweek  

De kerk leert de jaarlijkse kerkelijke dankdag op een datum van de heidense kalender van paus Gregorius in 
plaats van Gods jaarlijkse dankweek van het Feest der inzamelingen (dé dankweek voor gewas en arbeid). Zie 

paragraaf 7.7 en www.loofhuttenfeest.com. 

 
 

 Kerkelijke afsluiting en inwijding van het heidense nieuwe jaar 

Door het volgen van de heidense Roomse kalender van Paus Gregorius wordt elke laatste dag van elk heidens 
jaar afgesloten met een kerkdienst alsof Gods jaar dan eindigt. 
 
Op elke eerste dag van de heidense Roomse kalender van Paus Gregorius wordt het heidense nieuwjaar met 
een kerkdienst ingewijd alsof Gods jaar dan begint. 
 
De Bijbel leert dat Gods jaar begint met de maand waarin Jezus gestorven is aan het kruis voor onze 
zonden, de maan Abib/Nisan. Dit is volgens Gods Woord dé belangrijkste en de eerste maand van Gods 

jaar. Zie ook paragraaf 6. 

 



 

    1    2    3    4    5    6    7  

9 Des HEEREN hoogtijden op Zijn kalender 

Hieronder Zijn Gods profetische hoogtijden weergegeven op Zijn kalender. Elke 7e dag wordt Gods sabbat gevierd. Tijdens Jezus’ eerste komst verrichtte 
Hij Zijn werk op de voorjaarsfeesten. Bij Zijn wederkomst zal Jezus volgens de profetieën Zijn werk verrichten op de najaarsfeesten. Met Gods 
profetische najaarsfeesten zien wij uit naar  Zijn wederkomst  , de  grote inzameling van Zijn volk  en  de vernieuwde aarde . 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

1e maand 
Abib 

2e maand 
Ziv 

3e maand 
Sivan 

4e maand 
 

5e maand 
 

6e maand 
Elul 

7e maand 
Ehtanim 

8e maand 
Bul 

9e maand 
Chisleu 

10e maand 
Tebeth 

11e maand 
Schebat 

12e maand 
Adar (1) 

   
 
   
 

14e: Pascha + 
15 tot 21e Feest van de 
ongezuurde broden 

Sabbat in week van de 
ongezuurde broden 

dag van de eerste-
lingsgarve op dag na 
de 1e sabbat. Jezus als 
Eerstelingsgarve 
verschenen. 
 

7 sabbatten 

1e: Bazuinendag: 
De Koning komt! 

10e: Grote verzoendag 
Alzo zal geheel Israël 

zalig worden! 

 

Dag van de eerstelingen  
Op dag na de 7e sabbat, de 50e 
dag. Op deze dag de uitstorting 
van de Heilige Geest, 3000 
eerstelingen bekeerd 

15 tot en met 21e: Feest der inzamelingen 
(dankweek voor gewas en arbeid) en 

tegelijkertijd Loofhuttenfeest, ziet uit naar de 
komende grote inzameling van Zijn volk! 

   

22e: Feest van de 8e dag 
God maakt alle dingen nieuw 

1e Grote Feest 
met volle maan 

2e Grote Feest 
rond volle maan 

3e Grote Feest 
met volle maan 

            

nieuwe 
maan 

Nieuw jaar volgens 
Gods kalender, 1e Nisan  

50 dagen 

Jezus’ wederkomst met de bazuin en Zijn werk op de 
najaarsfeesten. 

Jezus’ eerste komst en Zijn werk op de  
voorjaarsfeesten. 
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10 Kerkelijke hoogtijden op de heidense kalender van paus Gregorius 

Hieronder zijn de hoogtijden van de (Roomse) kerk weergegeven op de heidense kalender van paus Gregorius. Volgens de kalender van deze paus valt de 
eerste dag van het nieuwe jaar op 1 januari en niet zoals de HEERE leert op de 1e van Gods eerste maand Abib/Nisan. 
 
De wekelijkse feestdag, de sabbat van de 7e dag, is in navolging van keizer Constantijn door de Roomse kerk op straffe van de dood veranderd naar de zondag.  
Iedereen die de sabbat wilde vieren in plaats van de zondag te houden werd gedood, in Engeland zelfs tot in de 17e eeuw. Gelovigen die Gods sabbat, de 7e 
dag, willen vieren worden in het kerkelijk formulier van de Afsnijding of Ban (achter in uw Bijbel) helaas nog ongeneeslijke rottende leden van Christus genoemd. 
 
De voorjaarsfeesten zijn veranderd van datum en betekenis. De najaarsfeesten (dé profetische feesten die uitzien naar Jezus wederkomst en Zijn Koninkrijk) zijn 
geheel weggeleerd door de (Roomse) kerk! Gods profetisch Woord is door de kerk ontkracht! 
 
Ook Gods profetische najaarsfeesten die nog vervuld zullen worden zijn verloochend door de (Roomse) kerk terwijl Gods Woord leert: 
2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, 
Wat neemt u in acht? Gods Woorden of de pauselijke woorden? 
 
 
 

Hieronder de heidense zonnekalender van paus Gregorius waarop de het begin van het nieuwe jaar en o.a. de datums van Gods feesten veranderd zijn en 
diverse feesten weggelaten en andere feesten en bijzondere dagen toegevoegd zijn. 

ma
art 

4e maand 
april 

5e maand 
mei 

6e maand 
juni 

7e maand  
juli 

8e maand 
augustus 

9e maand 
september 

10e maand 
oktober 

11e maand 
november 

12e maand 
december 

1e maand 
januari 

2e maand 
februari 

3e 
maand 

 

1e dag van het jaar 
volgens Paus Gregoruis 
Inwijding met (Roomse) 

kerkdienst of mis! 
Gods jaar begint hier niet ! 

pasen, 1e zondag na 
volle maan na begin 
van de  lente i.p.v. 

Pascha op 14e Nisan 

hemelvaartsdag  
10 dagen voor pinksteren 

de Heere leert geen geheiligde hemelvaartsdag 
 

pinksteren, 50 dagen na 
Christelijk pasen 

 i.p.v. 50e dag na dag van de 
eerstelingsgarve 

goede vrijdag 
1,5 dag voor kerkelijk pasen 

i.p.v. Pascha, toen exact 3 dagen 
voor dag van de eerstelingsgarve 

kerstfeest 25 en 26 
december, de dagen 

van de zon-aanbidding 
dit leert de Heere niet 

biddag, 1e of 2e 
woensdag 

i.p.v. gebed op het feest 
van de 8e dag  

 

dankdag, 1e of  
2e woensdag 

i.p.v. feest der 
inzameling 

 

Nieuw jaar volgens de 
Heere , 1e Abib/Nisan  
(in 2015 op 22 maart) 
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11 Eigen feesten goed bedoeld en dan tot Gods eer? 

 
Moeten we de inzettingen van de Roomse / Christelijke feesten die de Bijbel niet leert maar zo houden omdat 
het goed bedoeld is? Mensen zeggen: als de bedoeling maar goed is dan vindt God het ook goed. Dit is echter 
tegen wat God leert, Hij leert ons: Als het goed bedoeld wordt maar het niet is zoals Ik het heb geleerd dan 
is het zonde. 
 
Een goede bedoeling die anders is dan wat God leert is zonde. Hieronder enkele voorbeelden van 
gebeurtenissen in Gods Woord die goed bedoeld waren maar wat zonde is volgens God. 
 
Heilige ark: 
1 Kronieken 13: 7 En zij voerden de ark Gods op een nieuwen wagen uit het huis van Abinádab. Uza nu en 
Ahío leidden den wagen.  
 
De bedoeling van David om de ark te halen is goed echter mocht de ark niet op een wagen gezet worden.  
God had geboden dat deze door de priesters gedragen moest worden.  
 
8  En David en gans Israël speelden voor het aangezicht Gods met alle macht, zo met liederen als met harpen 
en met luiten en met trommels en met cimbalen en met trompetten.  
9  Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit om de ark te houden, 
want de runderen struikelden. 10  Toen ontstak de toorn des HEEREN over Uza en Hij sloeg hem, omdat hij zijn 
hand had uitgestrekt aan de ark; en hij stierf aldaar voor het aangezicht Gods. 
 
God strafte Uza omdat de ark alleen door de priesters aangeraakt mocht worden. Als de priesters de ark 
gedragen hadden was deze ook niet bijna van de wagen gevallen.  
 
Hoe goed de bedoeling ook was om de ark te halen: de ark mocht niet op een wagen. 
Hoe goed de bedoeling ook was om de ark tegen te houden: Uza mocht de ark niet aanraken en werd 
zelfs gedood. 
 
Heilig vuur: 
Levitcus 10:1 En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, 
en legden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen 
niet geboden had. 2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven 
voor het aangezicht des HEEREN. 3 En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, 
zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk 
zal Ik verheerlijkt worden. 
   
De zonen van Aaron namen geen vuur van het heilig vuur van de tabernakel maar ander vuur. De HEERE 
strafte dit met de dood. Als de HEERE geboden heeft geheiligd vuur te nemen dan mogen de mensen geen 
vuur nemen dat niet geheiligd is.  
 
Ook al zou de bedoeling goed zijn en lijkt er zelfs voor de mensen geen verschil te zijn in het soort vuur 
(Roomse of Bijbelse feestdag) dan is het volgens God zonde als het niet is zoals Hij het geboden heeft. 
Volgens Gods Woord blijft het zonde als het niet volgens Zijn Woord is, hoe goed de bedoeling ook kan 
zijn. Hoe goed de bedoeling ook is met de eigen feestdagen, voor de HEERE is het zonde omdat het niet 
is naar Zijn heilig Woord. Nog erger is het om de feesten van de HEERE, waarin Christus bij elk feest 
centraal staat, overboord te gooien.  
 
Heilige grond: Exodus 3:5 En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de 
plaats, waarop gij staat, is heilig land.   
 
De plaats waar Mozes stond was heilig land. Voor de mens was er geen onderscheid zichtbaar tussen de grond 
waar Mozes stond en de grond daarachter. Maar wat God geheiligd heeft kan de mens niet als onheilig 
beschouwen. 
 
Niet de grond achter de braambos is heilig maar de plaats die God heilig noemt is heilig. Niet de Roomse en 
Christelijke feestdagen volgens de heidense kalender zijn heilig maar Zijn feestdagen volgens Gods kalender 
die de Bijbel leert. Dat zijn des HEEREN  hoogtijden, die God geheiligd heeft. 
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12 De weg terug 

Nu u weet of kunt weten dat de Bijbel de feesten van de HEERE (des HEEREN hoogtijden!) anders leert dan u 
mogelijk in de (Roomse) kerk geleerd bent moet u ook volgens Gods Woord handelen naar wat u weet. U kunt 
dan geen kerkelijke feesten meer vieren volgens een heidense kalender zoals u in uw onwetendheid mogelijk 
heeft gedaan. Mogelijk leerde u zelf als broeder of dominee dergelijke God-onterende Roomse dwalingen 
zonder dat u het wist. U was dan van de weg afgeweken en hebt velen een wet en inzettingen geleerd die de 
HEERE niet leert.  

Maleachi 2:8a Maar gij zijt van den weg afgeweken, gij hebt er velen doen struikelen in de wet, 

U heeft dan nu nog de mogelijkheid de overtreding met uw inzettingen te stoppen, uw zonden te belijden en om 
de profetische hoogtijden van de HEERE te leren volgens Gods kalender zoals de HEERE deze zelf leert in Zijn 
Woord. 

Jezus zegt: 
Matthéüs 15:3b: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? 

Veel broeders en dominees weten dit maar verharden tot nu toe helaas hun hart en nek: 
Jeremia 17:23 Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, om niet 
te horen, en om de tucht niet aan te nemen. 

Zij zeggen (nog) met de (Roomse) kerk:  
Maleáchi 3:7b Waarin zullen wij wederkeren? 

Velen leren dat als men de eigen (Roomse) kerkelijke feesten tot Gods eer houdt, de HEERE dit dan goed 
vindt. Echter leert de HEERE in Zijn Woord dat Hij geëerd wil worden zoals Hij dit vraagt.  
 
David vervoerde de ark tot eer van de HEERE (dacht hij) op een wagen. Uza wilde de ark tegenhouden om 
schade te voorkomen. Dit was allemaal, dachten zij, tot eer van de HEERE. Toch doodde de HEERE Uza 
omdat hij de ark aanraakte wat hij niet mocht doen en omdat de ark niet op een wagen vervoerd mocht worden.  
 
De HEERE wil gediend worden volgens Zijn dienst, dé Godsdienst volgens Zijn Woord en niet volgens een 
Roomse dienst die de HEERE ons niet leert. Als u de HEERE niet wilt dienen volgens Zijn Godsdienst (Zijn 
Woord) dan volgt u een andere (gods)dienst. 
 
Het is de taak van de kerk en alle gelovigen, u als broeder, zuster of dominee om terug te gaan naar Gods 
Woord en de (kerk)leer en ons leven te zuiveren van alle onbijbelse elementen en heidense datums voor Gods 
feesten die in de loop der eeuwen ingevoerd zijn.  
 
Gods feesten kunnen alleen volgens Zijn kalender met Zijn maanden gevierd worden zodat de Hoogtijden des 
HEEREN op Zijn gezette tijden gevierd kunnen worden waarvan de twee grote feesten met volle maan 
gevierd worden. 
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De HEERE roept alle gelovigen op: 
 

- om de (kerkelijke) leer en ons leven te zuiveren van alle onbijbelse elementen die er onder andere ten 
gevolge van de onbijbelse vervangingsleer (kerk in plaats van Israël) ingeslopen zijn, 

 
- om des HEEREN Hoogtijden (Gods profetische (feest)dagen),  

die zien op Christus en uitzien naar Zijn Koninkrijk, 
op de door God ingestelde dagen, 

volgens Zijn kalender (de Bijbelse kalender), 
te vieren tot Zijn eer 

Openbaringen 22: 18-19 
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze 

dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.  

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het 
boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. 

Deuteronomium 12:3  En gij zult hun altaren afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen 
met vuur verbranden en de gesneden beelden hunner goden nederhouwen, en gij zult hun naam tenietdoen uit 

diezelve plaats. 

Lukas 16:13b;  
gij kunt God niet dienen en den Mammon.   
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13 Samenvatting van Gods feesten en de kerkelijke feesten 

Gods feesten, 
Wel profetisch 

(Roomse) kerk feesten, 
Niet profetisch 

 
Hieronder zijn de gezette hoogtijden des HEEREN 

weergegeven: 
 

 
-  volgens Zijn onderveranderlijk Woord,  

 
- volgens Zijn maankalender,  

 
Hieronder zijn de gezette hoogtijden van de kerk 

weergegeven, de erfenis van de 
vervangingstheologie van de Roomse kerk: 

 
- volgens de (Roomse) kerkleer, 

 
- volgens de actuele heidense 

zonnekalender, 

 
 

Leviticus 23:2b  
De gezette hoogtijden des HEEREN, ….  

deze zijn Mijn gezette hoogtijden 
 

 
Kerkelijke inzetting: 

De gezette hoogtijden van de (Roomse) kerk, deze 
zijn onze gezette hoogtijden 

 
1e feest van de HEERE:  

Sabbat, de 7e dag 
volgens het heilig sabbatsgebod in de Bijbel 

 

 
kerkelijke dag:  

zondag, de 1e dag op heidense zonnegoddag, 
zondag staat niet in de Bijbel 

 

 
2e feest van de HEERE: 

Pascha, 14e Nisan 
Met feest van de ongezuurde broden; 

Ziet op Christus leven en ons willen leven zonder 
zonden. 

 
In de week van de ongezuurde broden  
de dag van de Eerstelingsgarve 

op de dag na de sabbat in de week van de 
ongezuurde broden 

 

 
kerkelijke dag:  

Christelijk pasen (Zijn opstandingsdag volgens de 
kerk) op heidense datum 

in plaats van Pascha (Zijn dood) 
 
 

pasen (Zijn opstanding) op heidense datum 
in plaats van de dag van de Eerstelingsgarve 
volgens Gods kalender (Zijn verschijningsdag) 

 

 
3e feest van de HEERE  

Feest der eerstelingen,  
Pentecoste / Pinksteren =  

50e dag vanaf de dag van de 
Eerstelingsgarve, 

 
De uitstorting van de Heilige Geest vond plaatst op 
de dag van de eerstelingen (beweegoffer van de 

eerste broden van de nieuwe oogst)! 
 

 
kerkelijke veranderde dagen:  

Pinksteren, zelfs twee dagen, op datums van de 
heidense kalender 

in plaats van Pentecoste, de 50e dag, vanaf de dag 
van de Eerstelingsgarve, volgens Gods kalender 

 

 
4e feest van de HEERE:  

Dag van gedachtenis des geklanks, 1e van 
Gods 7e maand 

 

 
Het feest van de dag van gedachtenis des 

geklanks is door de kerk geheel afgeschaft. 

 
5e feest van de HEERE:  

Grote Verzoendag, 10e van Gods 7e maand 
 

 
De Grote Verzoendag van de 10e in  

de 7e maand  is door de kerk geheel afgeschaft.  
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6e feest van de HEERE:  
Feest der inzameling  

+ Loofhuttenfeest,  
15-21 van Gods 7e maand 

 
Het feest der inzameling is door de kerk  

geheel afgeschaft. Het Loofhuttenfeest wordt 
door de kerk verloochend terwijl Zacharia 14 leert 

dat de heidenen dit zullen gaan vieren. 
 

 
7e feest van de HEERE:  
Feest van de 8e dag 

 

 
Het feest van de 8e dag is door de kerk  

geheel afgeschaft. 
 

  

(Heilige) Hemelvaartsdag 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  

Te heiligen hemelvaartsdag 
(staat niet in de Bijbel) 

De Bijbel leert geen dag te heiligen voor Zijn 
hemelvaart. 

 

 

Goede Vrijdag 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  
‘Goede Vrijdag’ (staat niet in de Bijbel) 
in plaats van Zijn Pascha (Zijn dood) 

 

 

Kerstfeest 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  

Kerstfeest, Zijn geboortedatum  
(staat niet in de Bijbel) 

 

 
Eigen Biddag 

Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  
Kerkelijke biddag in maart 

(staat niet in de Bijbel)  
In plaats van tot God bidden om Zijn zegen 

aansluitend op het Feest der inzameling. 
 

 

Eigen Dankdag 
Door de (Roomse) kerk zelf ingestelde dag:  

Kerkelijke dankdag in november 
(staat niet in de Bijbel)  

In plaats van Gods feest der inzameling, Gods 
dankweek 

 

 

Kerkelijke jaar-afsluitingsdag:  
Kerkelijke afsluiting van het heidense nieuwjaar 

op 31 december (staat niet in de Bijbel) 
in plaats van het eerbiedigen van Gods kalender 

 

 

Kerkelijke inwijdingsdag  
Kerkelijke inwijding van het heidense nieuwjaar 

op 1 januari (staat niet in de Bijbel) 
in plaats van het eerbiedigen van Gods kalender 
met als de belangrijkste maand Nisan, de maand 

waarin Christus gestorven is 
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Bovenstaande profetische 
feesten met zicht op Christus 

en Zijn Koninkrijk leert de 
HEERE wel.  

 
 
 
 
 
 
 

De HEERE leert om Hem te dienen met Zijn 
hoogtijden, Zijn profetische feesten, op Zijn gezette 

tijden. 
 

Exodus 34:17  
Gij zult u geen gegoten goden maken. 

 

Markus 7:9 En Hij zeide tot hen:  
Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij 

uw inzettingen zoudt onderhouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prediker 12:13 
Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: 
Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt 

allen mensen. 
 

Zijn heilige geboden en inzettingen gelden voor 
alle mensen.  

 
Maleáchi 3:7 

Van uwer vaderen dagen af zijt gij afgeweken van 
Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert 
weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de 
HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin 

zullen wij wederkeren? 
 

1 Johannes 2:4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn 
geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in 

dien is de waarheid niet; 
 

1 Johannes 2:5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, 
in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt 

 

 
Deze kerkelijke feesten en 

inzettingen  
leert de HEERE niet. 

 
 

DEZE FEESTEN / DATUMS / BETEKENISSEN 
STAAN NIET IN DE BIJBEL! 

 
Het is een leer die de HEERE niet leert.  

Het is een andere leer dan de leer van God. 
 

De (Roomse) kerkleer betreffende Gods feesten is 
een leer die afleidt van Gods profetische hoogtijden 
die de HEERE wel leert en die uitzien op Christus’ 

komst en de komst van Zijn Koninkrijk.  
 

Een dienst die niet van de HEERE is is een 
afgodendienst. 

 
Het dienen van de HEERE met  

kerkelijke (Roomse) feesten, andere datums en 
andere betekenissen dan de HEERE leert is het 

willen dienen van Hem met eigen inzettingen, met 
eigen vormen, met een eigen gemaakt kalf. Eigen 

inzettingen zijn een gegoten kalf  
waarmee men beweert God te eren.  

 
 

De HEERE verbiedt het maken van  
eigen inzettingen in plaats van Zijn inzettingen, 

om Hem daar mee te willen vereren. 
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geworden; hieraan kennen wij dat wij in Hem 
zijn…… 

14 Gouden kalf in de kerk 

 
Binnen veel kerken: 

- viert men de eigen kerkelijke feestdagen WEL die de HEERE NIET leert, 
- viert en leert men NIET Gods profetische feestdagen die de HEERE WEL leert volgens Gods 

maankalender. 
- houdt men WEL godsdienstige samenroepingen op zelf ingestelde (speciale) dagen die de HEERE 

NIET leert, 
- gebruikt men WEL heidense zonnekalender voor het bepalen van bijzondere dagen of feesten die de 

HEERE NIET leert,  
-  

Eigen kerkfeesten en inzettingen en de heidense kalender om daarmee de HEERE te vereren zijn een gouden 
kalf waarmee men Hem WEL wil vereren terwijl men Gods profetische feesten NIET wil vieren. 
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15 Conclusie 

 
De HEERE leert in Zijn Woord: 

 
- De Bijbelse feesten zijn Gods profetische feesten voor ieder die Hem liefheeft. 
- Gods profetische feesten zijn geen feesten van de Joden maar het zijn des HEEREN hoogtijden,  

feesten van de HEERE. 
- Gods feesten zien op Christus’ verlossingswerk en de komst van Zijn Koninkrijk. 
- Gods feesten die in het voorjaar vallen zien terug op Jezus’ werk bij Zijn eerste komst.  
- Gods feesten die in het najaar vallen zien uit naar Jezus’ wederkomst waar de gelovigen ook naar uit 

mogen en moeten zien. Helaas zien velen nog niet uit naar Zijn wederkomst.  
- De kerkelijke feesten met de datums volgens de heidense kalender van de paus worden niet in de  

Bijbel geleerd.  
- Gods feesten behoren volgens Zijn kalender gevierd te worden gelijk / met Zijn volk Israël. 
- Gods kalender is niet afgeschaft en zal ook in de toekomst weer gevolgd worden. 
- Gods feesten mogen niet volgens de heidense kalender van de paus gevierd worden. 
- Gods feesten kunnen ook niet volgens de heidense kalender van de paus gevierd worden 

omdat het dan geen volle maan is bij de drie grote feesten van de HEERE wat de Bijbel wel leert. 

 
De HEERE roept u jaar op jaar: 
- om Zijn profetische feesten te vieren op Zijn datums volgens Zijn kalender, 
- om met de voorjaarsfeesten Jezus’ werk tijdens Zijn eerste komst te gedenken, 
- om met de najaarsfeesten uit te zien naar Jezus’ koninkrijk wat Hij op zal richten bij Zijn wederkomst. 
 
 
Gods profetische feesten geven zicht op Christus’ werk van Zijn eerste komst, Christus’ werk bij Zijn 
tweede komst met het komende Koninkrijk tot eer van God de Vader! 
 
De kerk en wij allen moeten ons reformeren naar Gods Woord en niet blijven steken in of blijven bouwen 
op geërfde inzettingen, dogma’s en leerstellingen waarmee Gods profetische feesten ter zijde 
geschoven zijn. 
 
Het is ook uw plicht om anderen te leren wat de Bijbel leert over Gods profetische feesten. 
 
Waar is de wil van ieder om te buigen voor wat God leert in plaats van te buigen voor de kerkelijke 
(Roomse) erfenis met de eigen verdraaide en verschoven feesten volgens de God-onterende heidense 
Roomse kalender? 
 

Jezus waarschuwt ook u tegen eigen inzettingen: 

Markus 7:9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet,  
opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 

 
Psalmen 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken. 

 
 

Jeremia 17:23 Maar zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, om 
niet te horen en om de tucht niet aan te nemen. 

 
 

Als u Gods inzettingen, Zijn profetische feesten, aan de kant zet en/of eigen feesten daar boven zet dan wilt u 
uzelf niet aan Gods inzettingen onderwerpen. U kunt uzelf ook met uw eigen inzettingen niet aan Gods wet 
onderwerpen. Als u de HEERE gehoorzaamt om op Zijn profetische feesten Hem te dienen dan vervallen de 
eigen inzettingen. U kunt niet de HEERE en de afgoden dienen. 
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Laat u leren door Gods Woord en leer geen inzettingen die de Bijbel niet leert en leer geen andere 
datums of invullingen van feesten die de Heere niet leert. 
 
Blijf niet doorgaan met kerkelijke (Roomse) feesten of inzettingen in te passen in Gods Woord. Verhard uw hart 
en nek niet langer maar laat Gods Woord u leren hoe Hij gediend wil worden met zijn profetische feesten, des 
HEEREN hoogtijden om te zien op Christus´eerste komst met Gods feesten van het voorjaar en leer ook uit te 
zien naar Zijn wederkomst en Zijn Koninkrijk met Gods feesten in het najaar. 
 
Sta af van eigen inzettingen die de HEERE niet leert en eer de HEERE zoals Hij dit vraagt met Zijn profetische 
oogstfeesten, die zien op Christus’ werk, de oogst van getrouwe gelovigen en Christus´ koninkrijk. Niet om door 
verdienste zalig te worden maar uit gehoorzaamheid tot eer van de HEERE. Geloof zonder te leven naar Gods 
Woord is dood.  
 
Het kan zijn dat u in onwetendheid God profetische feesten niet gevierd hebt. Nadat u gewezen bent op Gods 
hoogtijden bent u niet meer onwetend en vraagt de HEERE ook van u om te handelen naar wat Hij leert in Zijn 
Woord. Onderzoek Zijn Woord, legt dit niet (gedeeltelijk) naast u neer. Bouw niet op aardse (oud)vaders maar 
op het Woord van de Hemelse Vader, Gods Woord. Eén is uw Meester! 

  

 
Klaagliederen 3:40  

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, 
en laat ons wederkeren tot den HEERE. 

 
 

Éfeze 2:8  
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof,  

en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
 

1 Johannes 2:3-7 
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 

 
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 

 
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in 

Hem zijn. 
 

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 
 

7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het 
woord, dat gij van den beginne gehoord hebt. 

 
 

Jakobus 2:26 
Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. 

 
 

1 Korinthiërs 1:19-20 
19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet 

maken.  20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid 
dezer wereld niet dwaas gemaakt? 

 
 

Matthéüs 5:19a 
Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste 

genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; 
 

 
 

Mattheus 6:24b ..gij kunt niet God dienen en den Mammon. 
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De Bijbelse oogstfeesten geven zicht op: 
  

- Christus 
 

- Christus’ volbrachte werk bij Zijn eerste komst, 
de oogst van gelovigen 

 
- Christus’ te volbrengen werk bij Zijn wederkomst, 

de grote oogst van gelovigen 
 

- Christus’ wederkomst 
 

- Christus’ Koninkrijk 
 

 

God de Vader uit Wie alle dingen zijn tot Zijn eer! 
 

Blijft u Gods profetische feesten verloochenen? 
 

Blijft u afdoen en toedoen aan Gods Woord? 
 

Blijft u buigen voor de Roomse erfenis zoals: 
 

 - de heidense zonnekalender, 
  

- de zondag, 
 

- de eigen Christelijke feesten  
van de vervangingstheologie, 

 
i.p.v. het vieren van Gods feesten volgens Zijn maankalender? 

 
Blijft u dominees / sommige (oud)vaders volgen op punten die de Bijbel niet leert? 

 
Uw verantwoordelijkheid is zeer groot! 

 
Mattheus 13: 

14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en 
geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 

15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun 
ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren 

horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze. 
 
 

Markus 7:9  
En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet,  

opdat gij uw inzettingen zoudt onderhouden. 
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Titus 1:13b Daarom, bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, 

 
 

Titus 1:9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te 
vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. 

 
 

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 

 
 
 

Spreuken 30:6  
Doe NIET tot Zijn woorden,  
opdat Hij u niet bestraffe,  

en gij leugenachtig bevonden wordt. 
 
 

De HEERE bestraft het vermengen van heidense elementen met Zijn Woord: 
Psalmen 106:35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken. 

 

Vermeng u niet langer met de heidense elementen van de kerkelijke leer. 
 
 

Zoek eenheid in het geloof in God en Zijn zoon Jezus maar niet ten koste van de waarheid. 
 


