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Waarom wil Jezus dat we de bijbelse kalender in het oog houden? Jezus wil dat degenen die naar zijn terugkeer
uitkijken klaar zijn wanneer hij terugkomt om zijn kerk van de wereld af te halen. De enige manier dat iemand dat
kan doen is door te weten waarnaar gekeken moet worden. Het is zo helder als de dag waarnaar Christenen geacht
worden te kijken, maar ik zou zeggen dat de meeste Christenen geen idee hebben wat het teken is. Waarom weten ze
het niet? Ik zie twee redenen; ten eerste bevinden ze zich in een kerk waar de pastoor nooit les geeft over de tekenen
van de tijd en ten tweede bestuderen Christenen het woord zelf niet waardoor ze niet weten wat de tekenen zijn. Laat
me je helpen om een erg belangrijke boodschap van Christus te begrijpen. Als je begrijpt waar Jezus over sprak, dan
wordt het duidelijk voor je waar jij en je familie naar zouden moeten kijken.
Veel mensen hebben me gevraagd waarom ik zoveel tijd spendeer aan het achterhalen wanneer Jezus terugkomt
terwijl Jezus zelf zei dat geen mens weet wanneer dat is. Laat me Jezus in Mattheus 24:36 citeren zodat je weet waar
ik over praat: “Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.”
Nu wil ik dat je opmerkt wat Jezus hier echt zegt in relatie tot het Joodse gedachtengoed en Joodse tradities. De zin
“Doch van dien dag en die ure weet niemand” is een bekende Hebreeuwse uitdrukking voor de Joodse feestdag van
Rosh Hashana. Rosh Hasjana is een van de zeven Joodse feestdagen en het is bekend bij de Joodse gemeenschap als
het Feest van de Trompetten. Het Feest van de Trompetten vindt plaats in de herfst. In Leviticus 23 zie je dat de
feesten zijn aangesteld als jaarlijkse repetities die op zowel historische en profetische manier het hele plan van God
onderwijzen. Dit plan bevatte de komst van Christus en hoe Christus verlossing zal brengen naar iedereen die hem
ontvangt. Dus eigenlijk heeft God ons de bijbelse kalender gegeven. Van de zeven bijbelse feestdagen zijn de enigen
die nog vervuld moeten worden de herfstfeesten, ook wel de Rosh Hashana genoemd (staat ook bekend als het Feest
van de Trompetten, Yom Kippur, de Dag van Verzoening, en Tabernacles). Ik ga me focussen op het Feest van de
Trompetten want op Gods kalender is dit de volgende in lijn om vervuld te worden. Het feit dat ik deze informatie
wist leidde me terug naar Jezus zijn uitspraak in Mattheus 24:36 waar hij zei: “Doch van dien dag en die ure weet
niemand”. Deze vers heeft te maken met het Joodse huwelijk. De vader moest zeker stellen dat de Zoon alles had
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voorbereid en klaar was voor de bruiloft. Als iemand zou vragen aan de Joodse man wanneer het huwelijk is, dan zou
hij zeggen, “Vraag het aan mijn vader want alleen hij weet het”. Dit was de normale gang van zaken voor de Joden.
Die uitspraak was een traditionele respons. Wanneer het tijd was om de bruiloft te voltrekken dan ging de man om
middernacht een krachtig geluid produceren door op de Shofar te blazen om zijn bruid te laten weten dat hij voor haar
gekomen was. Het Feest van de Trompetten, ofwel Rosh Hashanah, verwijst naar het Joodse culturele bewijs dat
Rosh Hashanah de aangewezen tijd is voor de vervoering van de kerk. Om dit te bewijzen laat me uiteenzetten voor
je wat reeds heeft plaatsgevonden aangaande deze Joodse bruiloft in relatie met Jezus Christus en zijn bruid 'de Kerk'.
Voor een Joodse bruiloft geeft de Joodse vrouw aan de man aan dat ze met hem wil trouwen door zijn aanvraag te
accepteren door te drinken van een beker wijn dat hij haar geeft. Wat heeft Jezus gedaan tijdens het laatste
avondmaal? Jezus gaf een beker wijn door gedurende het laatste avondmaal en degenen die de wijn dronken
accepteerden om zijn bruid te zijn. Ten tweede moest de man een prijs betalen aan de ouders van de bruid. Wat heeft
Jezus gedaan en wat was de prijs die hij betaald heeft? Jezus heeft de prijs voor ons betaald om zijn bruid te zijn met
zijn eigen leven door te sterven aan het kruis voor ons. Het volgende ding dat een Joodse man zou doen ter
voorbereiding van de bruiloft is het geven van een gift aan zijn bruid. Welke gift gaf Jezus Christus zijn bruid de
Kerk? Jezus gaf ons de gift van de Heilige Geest.
Hetvolgende dat de Joodse man gedaan zou hebben ter voorbereiding van zijn bruiloft was het voorbereiden van een
plaats voor zowel hemzelf als zijn vrouw om te leven nadat ze zijn getrouwd. Herinner je je de woorden van Jezus
Christus in Johannes hoofdstuk 14:3? Jezus zei: “En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid
hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben.”. Dit is waar Jezus nu is, hij
is een thuis aan het voorbereiden voor zijn kerk, de bruid van Christus. Het volgende dat de Joodse man zou doen ter
voorbereiding van de Joodse bruiloft is dit: hij zou om middernacht een groep mensen met zich mee naar buiten
nemen om te roepen en blazen op de shofar voor zijn bruid. De shofar is een hoorn. Lees nu eens wat Jezus zei tegen
de Apostel Paul om op te schrijven in (1 Tessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 15 tot 16). Paul merkt de exacte tijd van
dit evenement twee keer op! In vers 15 zegt hij dat dit plaatsvindt tijdens de terugkeer van de Heer en in vers 16,
Christus komt naar beneden vanuit de hemel met een roep met de stem van de aardengel, en met de trompet van God.
Dit is het tijdstip wanneer Jezus voor ons komt, de kerk, precies op dezelfde manier als de Joodse man naar buiten
zou gaan om op middernacht zijn bruid te roepen. Het volgende ding dat plaats gaat vinden op Gods kalender is het
Feest van de Trompetten. Daaropvolgend vindt de Joodse bruiloft plaats. Nadat de man zijn bruid ging halen is het
spenderen van zeven dagen samen met zijn bruid om de bruiloft te voltrekken in hun bruiloftskamer. Wanneer Jezus
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terugkomt voor zijn bruid de kerk, zal hij de kerk meenemen naar de hemel voor zeven jaar. Als je het opmerkt, dat is
precies de duur van de zeven jaar verdrukking. Luister naar wat er gezegd wordt in Jesaja hoofdstuk 26:20-21
aangaande deze kamers: “Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als
een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.Want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid
van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen
niet langer bedekt houden.”
Dit zijn de kamers waarin Jezus zijn kerk behoudt terwijl de zeven jaar van beproeving/tegenslagen plaatsvindt op de
aarde. De kerk, bruid van Christus, zal behoed worden voor deze verschrikkelijke tijd die de aarde zal ondergaan
gedurende de verdrukking. Zoals je nu kunt zien is alles wat Jezus heeft gedaan in overeenstemming met de tradities
van de Joodse bruiloft die ook gebaseerd zijn op de Joodse feestdagen in de bijbelse kalender. Ik wil nu terug naar
wat Apostel Paul te zeggen had in 1 Tessalonicenzen hoofdstuk 5:1-4 wanneer hij hetvolgende zei: “Maar van de
tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want gij weet zelven zeer wel, dat de
dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder
gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het
geenszins ontvlieden; Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.”. Paul was
een Jood en hij begreep dat de tekenen van de tijd zouden gaan plaatsvinden gedurende de tijden en seizoenen, ofwel
de Joodse feestdagen. In bovenstaande vers verwijst Paul naar het teken van vrede en veiligheid en vertelt hij de lezer
dat ze zich niet in duisternis zullen bevinden omdat ze zullen uitkijken naar deze evenementen die plaatsen vinden
gedurende het seizoen van de Joodse feestdagen. Als je Genesis hoofdstuk 1 vers 14 leest zien we het woord
seizoenen wat het Hebreeuwse woord is voor een aangewezen tijd. De seizoenen, aanwezen tijd, waarnaar Paul aan
het verwijzen was was de daadwerkelijke dag dat Jezus terug zou gaan keren tijdens het Feest van de Trompetten dat
plaats zou vinden in de herfst. Dus wanneer Paul tegen Joden vertelde het is voor jullie niet nodig dat ik het jullie
opschrijf, Joden begrepen ze precies waar Paul over sprak. De enige mensen die in de duisternis zullen zijn wanneer
Jezus komt tijdens zijn feest zullen degenen zijn die geen kennis in zich hebben van het woord van God. Merk dit
alsjeblieft op in relatie tot Openbaring 3:3. Deels in deze vers, vertelt Jezus de kerk in Sardis, die gezien werd als een
dode kerk zich te bekeren van hun manieren en uit te kijken. Merk op wat er gebeurd als je niet uitkijkt? I citeer, dat
deel van vers 3 hier, “Zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure ik over u komen zal.”
Vergeet niet, Jezus spreekt tegen een dode kerk.Wat toont Jezus ons in deze vers? Christus laat ons zien dat hij alleen
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als een dief in de nacht komt voor de dode kerk, niet voor een alerte en levende kerk, die zullen niet afgeleid
aangetroffen worden.
In Openbaring hoofdstuk 3 vers 17 en 18 sprak Jezus over de Kerk van Laodecea. Dit is een andere kerk die niet klaar
is en Jezus noemt deze kerk een lauwe kerk. Wat gebeurd er met een lauwe kerk? Jezus vertelt ons dit antwoord in
Openbaring 3:16 waarin hij zegt: “Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond
spuwen”. Merk op dat in deze versen Jezus hen vertelt om te gaan en witte kledij te kopen “Opdat gij moogt bekleed
worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.”
Hetgeen dat de meeste mensen niet begrijpen is wat deze witte kledij precies betekend. Blijf bij me en je zult precies
begrijpen wat het is. Openbaring 3:18 is een andere sleutel tot het begrijpen wat Jezus ons laat zien. Ik citeer “Ik raad
u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat
gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf,
opdat gij zien moogt”.
Nu wil ik dat je een verband legt met wat is geschreven in Openbaring 16:15, door deze vers te verbinden met
Openbaring 3:18, dit zal duidelijk worden voor je waarom je dit verband moet maken. Openbaring 16:15 zegt het
volgende: “Ziet, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaard, opdat hij niet naakt wandelde,
en men zijn schaamte niet ziet”. Laten we even terug gaan naar de Joodse tradities en ik zal je laten zien hoe dit alles
verbonden is met elkaar.
Gedurende de tijd dat de Joodse Tempel er stond toen Jezus hier de eerste keer was, de hoge priester en de kapitein
van de bewaarder waren bekend als de “dief in de nacht” en dat is de reden. Er waren wachtposten bij de Tempel
waar de priester had moeten staan wachthouden. Een van de dingen waar ze naar uit moesten kijken was dat het vuur
op het altaar niet uit zou gaan. Dit was een Goddelijk vuur dat op het altaar viel en het was bevolen door God dat dit
vuur niet uit zal gaan. De priester moest dit vuur in de gaten houden. Als de priester in slaap aangetroffen zou worden
wanneer de bewaker zijn ronde deed, dan zou de kapitein van de bewaking met zijn fakkel, dat zich naast het
altaarvuur bevond, de priester zijn kleding in brand steken. De priester zou wakker worden door het vuur, hij zou
opstaan en door de tempel rennen terwijl hij zijn brandende kledingstukken afscheurt en de schaamte van de priester
zijn naakheid zou verschijnen. Nu zie je hoe Openbaring hoofdstuk 16 vers 15 verbonden is met wat Jezus zei over de
Kerk die dood was. Als je terugkijkt in 1 Tessalonicenzen 5:1-4 zegt Paul hetvolgende: “Want gij weet zelven zeer
wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, zoals een dief in den nacht. ” Nu weet je wat bedoeld wordt met deze zin,
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“zoals een dief in de nacht”. In andere woorden, wanneer Jezus terugkomt en hij treft je slapend aan zoals de priester
in de tempel, en duidelijk dus niet waakzaam, dan eindig je hetzelfde als de priester, rondrennend in je naaktheid en
in schaamte omdat je niet klaar was voor zijn bezoek.
Laat ons nu kijken naar Mattheüs hoofdstuk 25:1-13. In deze versen spreekt Jezus naar twee groepen maagden. Een
groep was klaar en waakzaam, ze waren voorbereid voor de komst van de bruidegom. Dit is een plaatje van een kerk
die de wil van de Vader uitvoert. Dit is opnieuw verbonden met de Joodse bruiloft in de zin van waakzaam zijn en dat
de Heer terugkomt voor zijn bruid. Jezus zei dat vijf maagden klaar waren en die hadden olie in hun lamp voor
wanneer de bruidegom kwam. Merk op dat de bruidegom om middernacht komt conform the Joodse bruiloft, merk
verder op dat hij komt met een roep wat ook conform is. De vijf maagden die klaar waren gingen met de bruidegom
en de deur werd gesloten. Dit is wat er zal gebeuren tijdens de opname van de kerk waarvan we nu geloven dat deze
zal plaats vinden gedurende het Feest van de Trompetten, op de Joodse Feestdag. Dit is waarom het zo belangrijk is
om altijd waakzaam te zijn, in het bijzonder gedurende Joodse Feesten.
Hoe zit het met de andere vijf maagden die niet klaar waren om met de bruidegom mee te gaan toen hij om
middernacht kwam? Jezus vertelt ons dat ze zich niet voorbereid hadden. Deze vijf maagden hadden geen olie in hun
lampen wanneer hij om middernacht kwam dus moesten ze olie gaan kopen om de weg te verlichten. Echter, toen ze
terugkwamen bij de deur van de bruidegom was de deur gesloten en zij de Heer: “Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.”
Dit is een verbeelding van alle mensen die niet waakzaam waren en buiten de beschermende deur van Jezus
gehouden werden. Deze vijf onvoorbereide maagden beelden alle mensen uit die zichzelf in de zevenjarige
beproeving zullen vinden omdat ze zoals de priester in de tempel in diepe slaap waren. Zij, net zoals de priester,
waren ontdekt door de kapiteit van de bewaking die nu een dief in de nacht was, of in dit geval Jezus Christus. Als
gevolg van niet klaar zijn zoals de priester, zul je naakt worden en beschaamd zijn net zoals de priester was.
Kijk nu naar de boodschap die Jezus aan ons gaf over de goede dienstknechten en kwaadaardige dienstknechten zoals
in Lukas 12:13-47, dit is de boodschap aan de goede dienstknechten: “Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als
hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende,
zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn
dezelve dienstknechten.
Maar weet dat indien de heer des huizes dit geweten had, in welke ure de dief zou komen, hij gewaakt zou hebben, en
zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
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Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen”.
In Lukas 12:41:47 spreekt Jezus tegen de kwaadaardige dienstknechten die niet de wil van de Vader deden. Ze waren
niet waakzaam voor de dief in de nacht. Kijk wat Jezus zegt tegen deze dienstknechten: “Zo zal de heer deszelven
dienstknechts komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; en zal hem afscheiden, en
zal zijn deel zetten met de ontrouwen”. Dit zijn de mensen die beter wisten, ze kenden de Heer zijn wil maar ze deden
niet de wil van de Heer.
De volgende vers 47 vertelt ons “En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en zich niet bereid,
noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden”. Ik vraag nu aan je, ben je een van de
zogenaamde gelovigen die niet verblijven in Christus vandaag, en doe je niet de wil van de Vader? We weten zeker dat
er miljoenen mensen zijn over de wereld die claimen Christenen te zijn maar in feite niet de wil van de Vader
uitvoeren. Deze klasse Christenen voert niet de wil van de Vader uit noch zijn ze aan het waken voor de terugkomst
van de Heer zoals Christus hen dat vraagt. Ons wordt verteld dat dit type personen wisten van de wil van de Vader
maar niet de wil volgden.
In Lukas 12:41 vraagt Peter aan Jezus: “En Petrus zeide tot Hem: Heere! zegt Gij deze gelijkenis tot ons, of ook tot
allen? Deze vraag raakt de kern van de vraag wie de kwaadaardige dienstknecht is? Jezus antwoorde Peter door hem te
vertellen over de kwaadaardige dienstknechten die niet de wil van de Vader uitvoerden. Opnieuw zien we een groep
mensen die in twee delen wordt opgesplitst. Eerst waren er de tien maagden, vijf waren wijs en klaar en de andere vijf
waren niet klaar en waren onvoorbereid toen de Heer kwam om middernacht. Nu zien we goede dienstknechten die
waken en de wil van de Vader uitvoerden die gezegend worden, vergeleken met de andere helft, de kwaadaardige
dienstknechten, die de wil van God wisten maar niet de wil uitvoeren en uitkijken en worden geslagen.
Een ander belangrijk feit om te onthouden over het Feest van de Trompetten is hetvoglende; niemand weet de dag of
het uur omdat het Feest van de Trompetten startte vanaf de waarneming van de nieuwe maan. Laat me het toelichten.
Op de 30e van elke maand kwamen de leden van het hoge hof samen op de binnenplaats in Jeruzalem, waar ze
wachtten om de getuigenis van twee betrouwbare getuigen te ontvangen. Deze twee getuigen waren de mensen die
konden verifieren dat ze de volle maan gezien hadden. Op het moment dat de nieuw maan gespot was waren de leden
van het hoge hof gemachtigd om de nieuwe maan in te wijden. Dit zou betekenen dat het Feest van de Trompetten zou
beginnen. De nieuw maan is erg lastig te zien op de eerste dag omdat het alleen gezien kan worden rond
zonsondergang, dichtbij de zon, wanneer de zon richting het noorde reist. Oftewel, zoeken naar een erg dunne, zwakke
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maansikkel die dichtbij de zon is, is erg lastig om te doen. Als de maansikkel niet gezien was op de 30e dag, dan werd
de nieuwe maan automatisch gevierd op de 31e dag. Vanwege deze reden is het Feest van de Trompetten altijd gevierd
gedrurende twee dagen. Deze twee dagen worden gevierd alsof het een dag is van 48 uur. De reden dat dit is gevierd
gedurende twee dagen is dat als ze zouden wachten met de start van de viering ze de halve viering gemist zouden
hebben omdat de maan alleen ingewijd kan worden gedurende de uren van de dag. De opdracht lijkt te zijn dat we het
seizoen weten, zoals Paul heeft gezegd, maar niet de dag of het uur zoals we gezien hebben in Mattheüs 24:32-36.
Yom Teruah, ofwel het Feest van de Trompetten, is het enige Joodse Feest waarvan we niet weten op welke dag we het
moeten houden omdat we niet zeker zijn wanneer de nieuwe maan waargenomen zal worden. Daarom moeten we op de
uitkijk zijn en erop wachten. Wanneer Jezus spreekt over dat je de dag niet weet of het uur zoals opgenomen in
Mattheüs 24 vers 36, verteld hij ons dat het Feest van de Trompetten is omdat dit feest, en alleen dit feest waarvan de
Joden niet de exacte dag of het uur wisten in relatie tot de verschijnen van de volle maan. Vandaar de tweedaagse
viering. Niemand kan tot de dag van vandaag vertellen wanneer de opname van de Kerk zal plaatsvinden omdat het elk
moment kan plaatsvinden binnen een periode van 48 uur.
Tijdens het Feest van de Trompetten zal Jezus terugkomen om zijn bruid de Kerk weg te nemen, het zal niet de kerk die
de wil van de Vader doet overwelmen, deze kerk staat op de uitkijk voor de terugkeer van de meester. Paul spreekt over
de opname in 1 Korintiers 15:51-53 waarin hij zegt: “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen
ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 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. Want dit
verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen”.
Tijdens een moment in de nabije toekomst zal Jezus uit de hemel komen en zijn bruid naar zich toe roepen, net zoals in
de Joodse bruiloft. Wij die op de uitkijk staan, zijn bruid, zullen klaar zijn en we zullen veranderd worden van deze
aardse lichamen naar hemelse lichamen. De vraag die je aan jezelf dient te stellen op dit moment is, in welke klasse
heeft Jezus jou geplaatst? Ben je een van de wijze maagden die klaar zijn om om de Heer te ontmoeten? Ben je
waakzaam voor zijn terugkomst, of ben je een van de vijf die niet klaar zijn en geen olie in hun lamp hebben. Ben je
een van de goede dienstknechten die wanneer Jezus hier zal aantreffen staande bij de deur op de uitkijk en wachtende
voor de terugkomst van de meester, of ben je de kwaadaardige dienstknecht die zegt dat hij een Christen is maar niet de
wil van de vader doet, diegene die zullen worden gerekend tot de ongelovigen wanneer de meester uiteindelijk komt
voor zijn bruid. Wordt wakker Kerk en kies aan welke kant je staart; het licht of de duisternis. Als je geen Christen
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bent dan zeg ik: “Ẅord wakker wat betreft Jezus je getoond heeft en bekeer je zodat je waardig gerekend kunt worden
om alle dingen die zullen gebeuren te ontsnappen en kunt staan voor de Zoon van de Mens, Jezus Christus.”

2012 Joodse Bijbelse Feestdagen Datums
Feest van de Trompetten (Yom Teruah / Rosh Hashanah), zonsondergang op 16 september tot het vallen van de nacht
op 18 september. De dag van de Verzoening (Yom Kippurim), zonsondergang op 25 september tot het vallen van de
nacht op 26 september, Feest van Tabernacles (Sukkot) van zonsondergang op 30 september tot zonsondergang op 7
oktober.
Er zijn 7 Joodse Feesten, de eerste vier vinden plaats in de lente. Deze Lentefeesten waren vervuld letterlijk in de dagen
dat die plaatsvonden door Jezus wanneer Hij voor de eerste keer kwam. Ik geloof dat de Heer op eenzelfde manier de
vervulling van de volgende drie feesten zal vervullen letterlijk op de dag van de feesten in verband met de tweede
komst van de Heer. Het volgende feest dat letterlijk vervuld zal worden door Jezus is nummer 5. Zie het overzicht
hieronder. Hoe vervulde Jezus de eerste vier feesten? Wanneer je Exodus 12:1-6 leest zul je leren dat de Joden een lam
zouden kiezen en deze vier dagen in de goed in de gaten hielden voordat ze het lam slachten op Pasen. Jezus vervulde
dit stuk tot op de letter, toen Hij Jeruzalem binnen reed op een ezel. Christenen kennen deze dag als Palm Zondag.
Vier dagen lang werd Jezus erg goed in de gaten gehouden door de Joodse religieuze leiders en civiele autoriteiten.
Christus was het lam zonder vlek! Hij vervulde de dag van het kiezen van de lam op Nisan 10, wat eigenlijk op een
zaterdag was, een vrije dag. Hij kwam binnen in Jeruzalem op een ezel, waarmee hij Zacharia 9:9 vervulde. Matt 21:110 geeft je het verslag van Christus die Jeruzalem binnen rijdt.
Laten we Exodus12:1-6 lezen. ”1 De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: 2 Deze
zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. 3 Spreekt tot de
ganse vergadering van Israel, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der
vaderen, een lam voor een huis. 4 Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn nabuur, de
naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan; gij zult rekening maken naar het lam. 5
Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het
nemen. 6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der
vergadering van Israel zal het slachten tussen twee avonden.”
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De Bijbel vertelt ons dat Christus het perfecte offerlam was ter vervulling van de Geschriften, op Nisan 10. De Apostel
John vertelt ons dat op drie verschillende plaatsen dat Jezus was bevestigd als het ”Lam van God” dat de zonden van de
wereld wegneemt. Lees John 1:29. ”Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam
Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!”
Openbaring 5:6: ”En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de
ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten
Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.”. Openbaring 7:10: ”En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij
onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.”
Hier is het profetische belang van elk van de zeven Levietische Feesten van Israel 1) Pasen (Leviticus 23:5) – Verwees
naar de Messias als ons Paaslam (1 Korintiers 5:7) wiens bloed vergoten zou worden voor onze zonden. Jezus was
gekruisigd op de voorbereidingsdag voor Pasen op hetzelfde uur dat het lam geslacht werd voor het Paasdiner die
avond.

2) Pasen (Leviticus 23:6) – Verwees naar de Messias' zondeloos leven (want reizen (?) is een plaatje van

zonde in de Bijbel), wat hem het perfecte offer maakt voor onze zonden. Jezus zijn lichaam was in het graf gedurende
de eerste dagen van dit feest, als een zaad graan dat gepland is en wacht om door te breken als het brood van het leven.
3) Eerste Vruchten (Leviticus 23:10) – Verwees naar de herijzing van de Messias als het eerste fruit van de
rechtvaardigen. Jezus was herrezen on op deze dag, wat een van de redenen is dat Paul refereert naar hem in 1
Korintiers 15:20 als het ”Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn”.
4) Pinksteren (Leviticus 23:16) – Vond plaats vijftig dagen na aanvang van het Paasfeest en verwees naar de grote
oogst van zielen en de gift van de Heilige Geest voor zowel Jood en niet-Jood, die binnen het koningrijk van God
zullen we gebracht gedurende het tijdperk van de Kerk (zie Handelingen 2). De Kerk was eigenlijk opgericht op deze
dag toen God Zijn Heilige Geest uitgaf en 3000 Joden reageerden op Peter's grote preek en zijn eerste aankondiging
van de Evangelie.
JEZUS ZAL DE LAATSTE DRIE FEESTEN VERVULLEN GEDURENDE ZIJN TWEEDE KOMST, ZIE 5-7 HIERONDER.
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5) Trompetten (Leviticus 23:24) – De eerste van de lentefeesten. Velen geloven dat deze dag verwijst naar de dag van
de Opname van de Kerk wanneer de Messias Jezus zal veschijnen in de hemel als Hij komt voor Zijn bruid, de Kerk.
De Opname is altijd geassocieerd in de Geschriften met het schallen van een luide trompet. (1 Tessalonicenzen 4:13-18
en 1 Kronieken 15:52).
6) Dag van de Verzoening (Leviticus 23:27) – Velen geloven dat dit profetisch verwijst naar de dag van de Tweede
Komst van Jezus wanneer Hij hij terugkeert naar de aarde. Dat zal de Dag van de Verzoening zijn voor de Joodse
overgeblevenen als ze ”Hem zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”, zich bekeren van hun zonden en Hem
zullen ontvangen als hun Messias (Zacharia 12:10 en Romeinen 11:1-6, 25-36).
7) Tabernakels ofwel wederopstanding (Leviticus 23:34) – Vele volgelingen geloven dat deze feestdag verwijst naar de

belofte van de Heer dat Hij opnieuw ”tabernakelt” met Zijn mensen als Hij terugkeert om te regeren over de gehele
wereld (Micha 4:1-7). Zoals ik gezegd heb, niemand weet zeker of de hernieuwing van de bouw van Israel tot een
nieuwe oorlog zal leiden die de laatste voorspellingen voor deze laatste dagen zullen inluiden. Als de PLO Israel
aanvalt vanwege het vernieuwde gebouw op wat zij hun land noemen kunnen we de Psalm oorlog 83 uit zien breken,
en wie weet of we deze keer opgenomen zullen worden? Alleen Jezus weet dat en ik kan je zeggen dat ik er klaar voor
ben wanneer de Heer ons terug naar huis roept, en jij? Laat me nu teruggaan naar de voorspelling aangaande de oproep
voor Vrede en Veiligheid.
Niemand hoeft in duisternis aangetroffen te worden zoals een dief in de nacht. Schenk aandacht aan het de herfstfeesten
en ben er klaar voor, zeker gedurende de Feesten van de Trompetten, omdat we weten dat de terugkeer van de Heer
voor Zijn Bruid niet lang meer op zich laat wachten.
Ik bid dat dit werk voor Christus ertoe zal leiden dat je onze Heer Jezus vraagt om jouw naam op te nemen in Zijn Boek
des Levens voordat hij komt!
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