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Feestverslavingen 
 
Wie iets te vieren wil hebben kan altijd iets vinden. Zo gaan Christenen 
uit hun dak met kerstvieringen, Moslims met ramadan, heidenen met 
verjaardagen, donkaards met elke stap die ze in de kroeg zetten. Ga zo 
maar door! Waarom volgt men niet de dagen van de Almachtige maar 
maakt de mens zijn eigen feestdagen? Er is niets mis met het vieren van 
extra dagen, maar volg ten alle tijden de dagen van G-d. De mens is 
opstandig van natuur en volgt liever een dag door mensen ingesteld, dan 
de dagen die G-d ons gaf. De overige feestdagen, die nog enigszins van 
belang kunnen zijn, waar deze les overgaat, valt uiteen in drie gedeelten. 
Bij al deze feesten mag de mens er voor kiezen om deze te volgen naast 
de voorgeschreven dagen van de Almachtige. Ten eerste, die dagen 
welke ook genoemd en vermeld zijn in de Schriften. Ten tweede, de 
nationale dagen van de huidige staat Israël en het Jodendom. Ten 
derde, de persoonlijke feest- en gedenkdagen.  
A. 
1. Purim, waar komt de naam vandaan? 
Ester 3:7 “In de eerste maand, de maand Nisan, in het twaalfde jaar van 
koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het Pur – dat is 
het lot – voor elke dag en voor elke maand tot de twaalfde, de maand 
Adar.” 
9:26,32 “Daarom noemt men deze dagen Purim, naar het woord Pur. En 
het bevel van Ester stelde deze Purimvoorschriften vast en het werd in 
een boek opgeschreven.” 
 
2. Wanneer is het Purimfeest? 
Ester 3:13 “En de brieven werden door middel van ijlboden verzonden 
naar alle gewesten des konings, dat men zou verdelgen, doden en 
uitroeien alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen, 
op één dag, op de dertiende van de twaalfde maand – dat is de maand 
Adar – en dat men hun bezittingen zou buitmaken.” 
Ester 9:10-12 “Men schreef dan in naam van koning Ahasveros en 
verzegelde het met de zegelring des konings en verzond de brieven door 
middel van bereden ijlboden, gezeten op vorstelijke paarden, in de 
stoeterijen geteeld, dat de koning de Joden in alle steden toestond zich 
te verzamelen en hun leven te verdedigen, en alle gewapende macht 
van volk en gewest, die hen zou benauwen, te verdelgen, te doden en uit 
te roeien met vrouwen en kinderen, en hun bezittingen buit te maken, op 
één dag in al de gewesten van koning Ahasveros, namelijk op de 
dertiende dag der twaalfde maand, dat is de maand Adar.” (ook 10:1,2) 
Ester 9:16,17 “En de overige Joden in de gewesten des konings 
verzamelden zich en verdedigden hun leven en kregen rust van hun 
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vijanden; zij doodden onder hun haters vijfenzeventigduizend, maar zij 
staken hun handen niet uit naar de buit, op de dertiende dag van de 
maand Adar. Op de veertiende dag rustten zij en zij maakten die tot een 
dag van feestmaal en vreugde.” 
Ester 9:18 “De Joden in Susan echter verzamelden zich zowel op de 
dertiende als op de veertiende van die maand. Zij rustten op de vijftiende 
dag en maakten deze tot een dag van feestmaal en vreugde.”  
 
3. Wat deden de Joden nog meer met Purim? 
Ester 9:19 “Daarom vieren de Joden op het land, zij die de niet 
bemuurde steden bewonen, de veertiende dag der maand Adar als een 
dag van vreugde en feestmaal en als een dag, waarop men elkander 
geschenken zendt.” 
Ester 9:21,22 “Om hen te verplichten jaarlijks zowel de veertiende als de 
vijftiende der maand Adar te vieren, omdat dit de dagen waren, waarop 
de Joden rust kregen van hun vijanden, en dit de maand was, die voor 
hen van droefheid veranderde in vreugde en van rouw in een feestdag, 
en om deze dagen te maken tot dagen van feestmaal en vreugde, 
waarop men elkander geschenken zou zenden en giften zou geven aan 
de armen.” 
 
4. Het feest der lichten (Chanoeka) waar komt dat vandaan? 
1 Makkabeeën 4:48-59 “Zij herbouwden het heiligdom en het binnenste 
van het huis en zij heiligden de voorhoven. En zij maakten nieuwe heilige 
vaten en brachten de kandelaar in de tempel en het brandofferaltaar, het 
reukofferaltaar en de tafel. Zij brachten een offer op het altaar en 
ontstaken de lampen op de kandelaar, zij gaven licht in de tempel. Er 
werden broden op de tafel gelegd en hingen het voorhangsel op. Ze 
volbrachten al deze werken die zij waren begonnen te maken. Op de 
vijfentwintigste van de negende maand – dit is de maand Kislev – in het 
honderdachtenveertigste jaar stonden zij vroeg in de ochtend op en zij 
offerden, naar de wet, op het nieuwe brandofferaltaar, dat zij gemaakt 
hadden; op de tijd en op de dag, waarop de heidenen dat ontheiligd 
hadden, op deze is het opnieuw ingewijd, met gezangen, en citers, 
harpen en met cimbalen. En al het volk viel neer op hun aangezichten, 
aanbaden en dankten G-d in de hemel, die hun voorspoed had gegeven. 
En zij hielden deze inwijding van het altaar acht dagen lang, offerden 
met vreugde brandoffers en slachtende offeranden tot behoudenis en lof. 
Men versierde het voorste deel van de tempel met gouden kronen en 
schilden, vernieuwden de poorten en de kamers van de priesters en 
bevestigden de deuren. En er was een zeer grote vreugde onder het 
volk. De smaadheid van de heidenen was afgekeerd. En Judas met zijn 
broeders, en de ganse vergadering van Israël, bepaalden dat de dagen 
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der inwijding van het altaar op hun tijden, van jaar tot jaar, acht dagen 
lang, vanaf de vijfentwintigste dag van de maand Kislev, gevierd 
moesten worden met vreugde en blijdschap.” 
Johannes 10:22,23 “Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het 
was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van 
Salomo.” 
B. 
5. Yom Hasjoa op 27 of 28 Nisan, wat is dat voor dag? 
Op deze dag herdenken we alle slachtoffers van de holocaust. De 
grootste uitroeiing van het Jodendom welke ooit in de geschiedenis heeft 
plaatsgevonden. Het rouwen duurt zeven dagen en eindigt bij de 
herdenking voor de gevallenen van de bevrijding van Israël.  
 
6. In de tweede maand (Ijar) op de vijfde dag wordt de stichting van de 
Joodse staat gevierd, dit is Yom Haätsmaoet.  
Daniël 12:7 “Toen hoorde ik de man die met linnen bekleed was en zich 
boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, 
terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief; en wanneer 
er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, 
dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.” 
De stichting van de staat Israël 15 mei 1948 was wereldnieuws voor alle 
Joden. Eindelijk was Israël opnieuw hun land en werd er een enorme 
omwenteling in de geschiedenis teweeg gebracht. 2300 jaar na de 
zeventigjarige ballingschap (3408 A.M.) kwam het volk wederom terug in 
hun land (5708 A.M.). de dag voor Yom Haätsmaoet is Yom Hazikaron, 
de gedenkdag voor de gevallen van de bevrijding van Israël. 
 
7. Yom Jerusjalayim, op 28 Ijar, de dag voor de hereniging van 
Jeruzalem. 
Na de zesdaagse oorlog kreeg Israël in 1967 opnieuw de volledige 
zeggenschap over de stad Jeruzalem. Vanaf dat moment is Jeruzalem 
de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël. Alle herinneringsdagen en 
bevrijdingsdagen liggen precies tussen Pesach en Sjawoeoth in!  
 
8. Vastendagen, welke moeten nu gevierd worden? 
Zacharia 8:19 “Zo zegt de Here der heerscharen: Het vasten der vierde, 
vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot 
vrolijkheid en vreugde, ja tot blijde feesten; hebt dan de waarheid en de 
vrede lief.” 
Vierde maand: 2 Koningen 25:1-24; Jeremia 39:1,2; 52:6 
Vijfde maand: 2 Koningen 25:8; Jeremia 52:12 
Beide vastendagen hebben te maken met de verwoesting van Jeruzalem 
en de Tempel door Nebukadnessar. 
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Zevende maand: Leviticus 16:1-34; 23:27-32 
Deze vastendag heeft te maken met Grote Verzoendag. In die maand 
heeft het traditioneel Jodendom ook nog de vastendag voor Gedalya, de 
stadhouder aangesteld door Nebukadnessar welke vermoord werd door 
het eigen volk. (2 Koningen 25:25-26) 
Tiende maand:  2 Koningen25:1; Jeremia 39:1; 52:4 
Deze vastendag heeft te maken met het beleg van Jeruzalem. Zowel 
deze dag als de vastendag van Gedalya zijn niet meer nodig. 
De vastendagen van de vierde en de tiende maand zijn al gekeerd. 
De vastendag van de vijfde maand zal gekeerd worden als de Tempel 
opnieuw gebouwd zal worden. 
De vastendag van Grote Verzoendag is nergens vastgesteld maar al 
vroeg was het een traditie om deze in ere te houden. Feitelijk de enige 
dag in het jaar om de Almachtige het koningschap over je leven te 
geven. 
 
9. Is Simchat Tora de achtste dag van Soekot? 
Nee, de achtste dag van het loofhuttenfeest, welke als een volledige 
sabbat moest gelden, is niet gelijk aan dit feest. Simchat Tora heeft te 
maken met de wekelijkse lezingen ut Mosje. Deze oude instelling vinden 
we al terug in het Berit Hachadassah. 
Handelingen 15:19-21 “Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die 
zich uit de heidenen tot G-d bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar 
hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de 
afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. 
Immers Mozes wordt van oudsher in iedere stad, die hem prediken, elke 
sabbat in de synagogen voorgelezen.”  
Met Simchat Tora viert men dat opnieuw begonnen wordt met de cyclus 
van lezingen uit de vijf boeken van Mozes. Men begint de sabbat na dit 
feest wederom bij Genesis 1:1 “Bereesjiet…” 
 
10. Toe Bisjwat, het nieuwjaarsfeest van de bomen. 
Op de vijftiende van de maand Sjewat is het nieuwjaarsfeest voor de 
bomen. Er waren bepaalde wetten voor vruchten en vruchtbomen. 
Wanneer iemand een boom plant of een stekje in de grond zet en er 
komen later vruchten aan, dan mogen de vruchten, die er de eerste drie 
jaar aan komen, niet gegeten worden. De vruchten, die er het vierde jaar 
aan komen, moesten vroeger in Jeruzalem opgegeten worden. De 
leeftijd van een boom is dus belangrijk in de eerste jaren en een dag om 
te bepalen hoe oud een boom was werd als noodzakelijk gezien. Men 
koos de tijd na de winter wanneer de eerste levenssappen van de 
bomen weer beginnen te stromen. (Leviticus 19:23-25; Deuteronomium 
14) 
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11. Rosh Chodesj, de vieringen van de maanmaanden, zijn deze niet 
belangrijk? 
Rosh Chodesj is soms één dag, soms twee dagen. Dat hangt ervan af, 
hoe lang de vorige maand was. Was de afgelopen maand 29 dagen, dan 
is de eerste dag van de nieuwe maand alleen Rosh Chodesj. Was de 
afgelopen maand 30 dagen, dan is het twee dagen Rosh Chodesj, en 
wel de laatste dag, dus de dertigste, van de vorige maand en de eerste 
van de nieuwe maand. Is dit voorgeschreven door G-d? 
Numeri 10:10 “Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw 
nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw 
brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht 
van uw G-d in gedachtenis te brengen; Ik ben de Here, uw G-d.” 
Het verbondsboek geeft aan dat het blazen van de trompetten op elke 
eerste dag van een periode belangrijk was om de tijd in de gaten te 
houden. De enige belangrijke eerste dag van een periode was de 
Paraatheidsdag van de zevende periode (Leviticus 23:24,25). 
Psalm 81:3 “Blaast de bazuin in de periode (bedoeld wordt de zevende 
maand) met bedekking op de dag van ons feest.” In de zevende maand 
zal de Almachtige onze tekortkomingen bedekken. 
Jesaja 66:23 En het zal geschieden van periode tot periode en van 
sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn 
aangezicht neer te buigen, zegt de Here.” 
Kolossenzen 2:16 “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en 
drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat.” 
Het woord voor periode is Chodesj, „chadasj‟ is „nieuw‟ en om die reden 
vertaald men Chodesj met Nieuwe Maan. Het woord voor maan in het 
Hebreeuws is „jareach‟: b.v. Genesis 37:9; Exodus 2:2; Deuteronomium 
4:19; 17:3; 33:14; Psalm 72:5,7; 89:38; Jesaja 60:19,20. De Schriften 
geven nergens aan dat de maan of de zon vereerd moet worden! Het is 
zelfs uit den boze! 
Deuteronomium 4:19 “En dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de 
hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, 
aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, 
die de Here, uw G-d, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse 
hemel.” 
Deuteronomium 17:2-5 “Wanneer in uw midden in een der steden, die de 
Here, uw G-d, u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, 
die doet wat kwaad is in de ogen van de Here, uw G-d, door Zijn verbond 
te overtreden; die andere goden gaat dienen en zich daarvoor neerbuigt, 
voor de zon of de maan of heel het heer der hemels, wat Ik verboden 
heb; en het wordt u meegedeeld en gij hoort daarvan, dan zult gij dit 
terdege onderzoeken. Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als 
deze gruwel in Israël bedreven is, dan zult gij de man of de vrouw, die 
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deze wandaad bedreven heeft naar de poort brengen, die man of die 
vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven.” 
De perioden waren alleen belangrijk om de tijd te berekenen. Er waren 
13 maanden van elk 28 dagen, totaal 364 dagen in een jaar.  
C. 
12. Verjaardagen, is dat Bijbels of niet? 
Levensjaren werden geteld maar alleen de heidenen vieren 
geboortedagen: 
Genesis 40:20 “Op de derde dag nu, de geboortedag van Farao, maakte 
hij een maaltijd voor al zijn dienaren.” 
Matteüs 14:6,7 “Maar op het geboortefeest van Herodes danste de 
dochter van Herodias in hun midden en zij behaagde Herodes, waarom 
hij haar onder ede toezegde haar te geven, wat zij maar vragen zou.” 
(ook Marcus 6:21) 
Nergens geeft de schrift aan dat de geboortedag van Yeshua gevierd 
dient te worden. 
 
13. Huwelijksfeesten, hoe lang mag je dit vieren?  
Een huwelijksfeest vinden we in de schrift terug als een belangrijk 
moment in de relatie tussen een man en een vrouw. De bruiloft duurde 
een week, de eerste dag van de huwelijksvoltrekking werd in gedachten 
gehouden. 
Genesis 29:27 “Breng de bruilofsweek met deze ten einde, dan zal u ook 
de andere gegeven worden voor de dienst, waarmede gij nog eens 
zeven jaren bij mij dienen zult.” 
Numeri 36:6 “Dit is het woord, dat de Here gebiedt aangaande de 
dochters van Selofchad: Zij mogen huwen met wie haar wenst, mits zij 
huwen binnen het geslacht van de stam haars vaders.” 
Lucas 2:36 “ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, 
uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar 
man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd.” 
Johannes 2:1,2En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea 
en de moeder van Jezus was daar; en ook Jezus en zijn discipelen 
waren ter bruiloft genodigd.” 
 
14. Gedenkdagen voor overledenen, kan dat? 
Genesis 48:7 “Wat mij aangaat, toen ik uit Paddan kwam, is rachel mij 
door de dood ontvallen in het land Kanaän op de reis, toen wij nog maar 
een eindweegs van Efrat verwijderd waren, en heb ik haar daar 
begraven aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem.” 
1 Korintiërs 15:3,4 “Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, 
hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, 
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naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar 
de schriften.” 
 
15. Nog meer feesten of gedenkdagen… ? 
2 Kronieken 34:14 “Toen zij het geld dat in het huis des heren gebracht 
was, te voorschijn haalden, vond de priester Chilkia het boek van de wet 
des Heren, gegeven door Mozes.” (2 Koningen 22:8) 
Ezechiël 1:1 “In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde der 
maand, toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kebar was, werd 
de hemel geopend en zag ik gezichten van Godswege.” 
De hervormingen van koning Josia en zijn goede daden werden 
verbonden aan het vinden van de wetrollen van Mozes. Die dag werd in 
ere gehouden en men rekende vanaf die dag.  
 
De wet der liefde 
 
In alle feest en gedenkdagen zien we een rode lijn lopen. Het is de lijn 
van liefde. Wie zou een dag vieren zonder inhoud? Wie zou iets 
gedenken wat niet gedenkwaardig genoeg is? Wie een dag eren als niet 
deze dag onomstotelijk vaststond? 
Zo is het onzinnig om kerst te vieren want geboortedagen waren al 
heidens als gebruik, maar in dit geval staat niet eens vast op welke dag 
Yeshua geboren werd. Ramadan staat nog verder van de Bijbel af want 
een maanmaand lang iets vieren met vasten? Wie heeft zoiets onzinnigs 
verzonnen! Het is goed om persoonlijk vast te stellen welke dagen men 
in ere gaat houden, het is daarbij belangrijk om vooral niet te vergeten 
dat ook onze maatschappij hierbij niet uitgeschakeld kan worden. Zij die 
in Israël leven houden zich aan hun dagen vast, zij die een warm hart 
voor Israël hebben zullen zich ook in die dagen verdiepen. Zij die de 
Tenach en het Berit haChadassah als uitgangspunt nemen zullen ook stil 
blijven staan bij de gedenkdagen zoals Purim en Chanoeka.  
Hij die getrouwd is vergeet beter niet zijn huwelijksdag en zij die kinderen 
hebben kunnen beter opmerkzaam zijn op de geboortedagen van hun 
kinderen. Gebruiken in de wereld om ons heen zijn bepalende factoren, 
alhoewel niet doorslaggevend. Maar in alles moeten we bij deze 
vaststellen dat het gaat om de liefde tot G-d en onze naaste. Hoe 
nauwer de band met de medemens hoe belangrijker een gedenkdag kan 
zijn. Zij die feestverslavingen hebben kunnen elke dag iets vieren. 
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