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Vieren we Pasen en Pinksteren dit jaar een maand te vroeg?
Een interessante vraag van een lezer: in 2016 wordt Goede Vrijdag in het Westen ge-
vierd op 25 maart, terwijl Pesach pas wordt gevierd op 22 april. Maar Jezus vervulde 
het Pesachfeest op de datum van Pesach zelf, dus waarom herdenken we in het Wes-
ten dan Pasen dit jaar bijna een hele maand eerder? Het antwoord zal u misschien 
verbazen.

Dit is zeker dit jaar een heel interessant onderwerp omdat het laat zien hoe God de 
kalender van de feesten afstemt op de kalender van Zijn natuur.

Je kunt dit onderwerp van twee kanten bekijken. Je kunt zeggen dat het niets uit 
maakt wanneer een feest gevierd wordt, ‘als het maar gevierd wordt’1. Niemand 
houdt je tegen om deze weg te bewandelen en ook wij gaan niet bepalen wanneer 
jij Pasen nu precies zou moeten herdenken, juist omdat het vieren het hele jaar 
door zou moeten gebeuren. We voelen ons verbonden met alle gelovigen die bij het 
Paasfeest  het plaatsvervangend Offer en de Opstanding van de Here Jezus Christus 
gedenken. Mogen wij allemaal verder gaan op de weg van het nieuwtestamentisch 
”vieren”, omdat het een zaak is van onze hartsgerichtheid en het van belang is voor 
ons discipelschap.

Toch gaat er veel waardevolle informatie schuil achter de juiste datum van het Paas-
feest en dat heeft evenzeer alles met Jezus Christus te maken. Het is belangrijk om 
te onderzoeken waarom en hoe God Zijn vastgestelde tijden instelde. We houden dit 
onderwerp zo eenvoudig mogelijk, maar een beetje de diepte gaan we toch wel in, 
voor de wat meer “geoefende” Wake Up lezer.

Achtergrond van een andere Paasdatum
Wie Wake Up! heeft gelezen, weet dat tijdens de concilies van de 4e eeuw duidelijk af-
stand werd genomen van alles waarvan men dacht dat het Joods was, terwijl men ver-
gat een onderscheid te maken tussen Joodse traditie en Bijbelse waarheid, die elkaar 
niet altijd overlappen maar die soms wel degelijk veel gemeen hebben. God gaf in de 
Bijbel weliswaar expliciete kalenderdagen om de feesten te vieren maar men besloot 
om deze bewust op andere dagen te vieren en dat begon met het Bijbelse Pesach. De 

1 Zoals de Wake Up lezer weet, maken we een onderscheid tussen het herdenken op een bepaalde datum en 
het “vieren” van een feest. In het Nieuwe Verbond richt het herdenken zich op een historische gebeurtenis 
(of het vooruitzien naar een toekomstige) en betekent bijvoorbeeld het vieren van Pasen dat we alle dagen 
de zonde willen wegdoen, alle dagen een ongezuurd brood zijn en ook alle dagen uitdragen en doorleven 
dat we met Hem zijn gestorven en met Hem mogen opstaan in nieuwheid des levens.  
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vroege kerk wilde destijds zo een heel duidelijk onderscheid maken tussen christe-
nen en Joden. Was dat terecht en was die aanpassing überhaupt op grond van de 
Bijbel toegestaan? Het kwam in ieder geval voort vanuit de onterechte2 gedachte dat 
‘de Joden’ Jezus hadden gekruisigd en zij daardoor in Gods ogen wel afgedaan moes-
ten hebben, een redenering waardoor heel veel aanwezige rijkdom mee overboord 
werd gezet. Op die grond werd in de vroege eeuwen ingesteld dat Pasen voortaan niet 
gevierd zou worden op de in de Bijbel genoemde datum van Pesach en Eerstelingen, 
maar op de eerste zondag die volgde op de volle maan nadat de lente3 was ingetreden. 
Zo wordt Pasen ook nu nog vastgelegd op de Westerse kalender. In sommige jaren 
kunnen de data van Pasen en Pesach dan toevallig nog dicht bij elkaar liggen, maar in 
andere jaren verschilt de datum van Pasen en Pesach dus behoorlijk.

Maar wie heeft nu gelijk of hoef je helemaal niet te bepalen wie er gelijk heeft omdat 
een datum volstrekt onbelangrijk is? Christenen zoeken terecht het antwoord in de 
Bijbel, want dat is dé bron waaraan zij waarheid ontlenen en andere bronnen toet-
sen. Als je na Bijbelse toetsing van mening bent dat het Pesachfeest en het Paasfeest 
als schaduw en werkelijkheid heel veel met elkaar gemeen hebben, dan kun je niet 
zomaar heen om het gegeven dat God wel degelijk vaste dagen verordineerde voor 
deze voorjaarsfeesten. En zoals in Wake Up! beschreven, vervulde Jezus elk van de 
voorjaarsfeesten precies op de door God daarvoor ingestelde kalenderdatum.

Dit jaar is er echter enige discussie of de Hebreeuwse kalender wel of niet Pesach op 
de juiste datum plaatst. 

Pasen en het Oogstseizoen – een geestelijke betekenis
Laten we beginnen bij een belangrijke vaststelling: hoewel God in de Bijbel vaste 
dagen heeft ingesteld voor de voorjaarsfeesten, koppelt Hij de 7 Bijbelse feesten ook 
nadrukkelijk aan het oogstseizoen en we zullen zien dat dit niet toevallig is, maar 
alles te maken heeft met de centraliteit van Jezus Christus, de Zoon van God, in de 
feestencyclus.

De voorjaarsfeesten rondom Pesach vallen in de eerste maand van het jaar, de maand 
Nisan. Nisan4 is de historisch Babylonische naam van de maand en eigenlijk spreken 

2 De Bijbel leert immers in de Romeinenbrief dat het sterven (en de opstanding) van Jezus Christus onder-
deel waren van Gods Heilsplan.

3 Let wel: de Bijbel zegt nergens dat de lente equinox gebruikt moet worden om de eerste maand vast te 
stellen. 

4 Betekent: “uw vlucht”, omdat het de maand van de Exodus was
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we Bijbels over de maand Abib. Abib1 was de maand waarvan God besliste dat dit de 
maand van de exodus uit Egypte zou zijn en rondom dat moment stelde God voor 
het volk deze voorjaarsfeesten in2.

Wanneer begint de maand van de Voorjaarsfeesten echt? 
Als God tegen Mozes zegt dat de maand Abib voortaan hun eerste maand zal zijn, 
dan moeten we ons afvragen wanneer deze maand dan begint? In het Westen zijn 
we gewend dat de start van de maand en dus ook van het jaar gewoon wordt bere-
kend en vooraf vastgesteld3. Er kan geen discussie over zijn. We hebben veel voor-
uit te plannen en dus willen we zekerheid. Deze kalender heeft echter niets met de 
Schrift te maken. De huidige Hebreeuwse Kalender probeert het goed in te schatten, 
maar gaat ook uit van astronomische algoritmes en zit er soms naast. Maar in de ob-
serverende kalender  – die het dichtst bij de instructies van de Schrift ligt - weet men 
niet al jaren van tevoren wanneer de eerste maand van een bepaald toekomstig jaar 
zal beginnen, net zoals men niet precies weet wanneer de nieuwe maan(d) begint4. 
Het is misschien comfortabeler om ver vooraf een inschatting te maken op basis van 
die astronomische berekeningen, maar er zit wel degelijk geestelijke diepte in het 
observeren van de nieuwe maan en de stadia van de oogst.

Het vaststellen van het nieuwe jaar heeft alles te maken met de gewassen op het land 
in Israel en het feit dat God de voorjaarsfeesten had ingesteld rondom verschillen-
de oogsten. Zonder oogst geen feest en geen feest zonder oogst. En ook geen feest 
zonder dat de eerste opbrengst van het land in de tempel kon worden gebracht. De 
Westerse Kalender houdt daar geen rekening mee en deze merkt het ook niet op 
omdat de kalender in onze maatschappij niet meer door de oogsten wordt bepaald. 
Maar op de observerende kalender wordt de eerste maand van het jaar bepaald aan 
de hand van het rijpingsstadium van de gerstoogst. Gerst groeit heel snel in het vroe-
ge voorjaar. Als de gerst aan het eind van de 12e maand rijp genoeg is dan wordt de 12e 
maand (Adar) gevolgd door de 1e maand. Maar als de gerst nog verre van rijp is aan 

1 Belangrijk om deze naam te gebruiken omdat Abib betekent: Jonge of groene oren (zie de groene oren aan 
de bijna rijpe gersthalm). Een rijpe gersthalm betekende in feite dat de gerst ‘in Abib’ was, groene oren had. 

2 Exodus 13:4 e.v. 
3 De Juliaanse kalender gaat uit van een afwijkende kalender waardoor Pasen in de orthodoxe kerk op een 

ander tijdstip wordt gevierd dan op de Gregoriaanse kalender. 
4 Een “maan”-maand duurt gemiddeld 29,5 dag, maar in de praktijk duurt de ene maand 29 dagen en de 

andere maand 30 dagen tot de nieuwe maan. Dit komt om de hemellichamen elliptische banen maken en 
deze banen ook wat kunnen “schommelen”. 
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het eind van de 12e maand, dan werd in Israel een 13e maand tussengevoegd5. Je zou 
het een schrikkeljaar met een extra maand kunnen noemen.

Zo’n schrikkeljaar is gemiddeld eens in de 3 jaar nodig omdat de maankalender uit-
gaat van maancycli die iets meer dan 29 dagen duren6. Na 12 maanden kom je dan 
ongeveer 11 dagen te kort in vergelijking met de zonnecyclus van ongeveer 365 dagen. 
Na ongeveer 3 jaar moet er dus een maand ingevoegd worden om in de pas te blijven 
lopen. Er is dus een astronomische inschatting mogelijk, maar het is God die het weer 
bepaalt in elk jaar. Gerst is een wintergewas en een warme winter zorgt voor een veel 
snellere rijping rond het voorjaar en dat kun je niet jaren vooraf berekenen. 
Let wel: Bij het schrijven van deze studie lazen wij het opmerkelijke bericht7 dat sinds 
maart 2016, na 1700 jaar, het observeren en vaststellen van de nieuwe maan(d) mid-
dels getuigenverklaringen voor het Sanhedrin in ere is hersteld, in afwijking van de 
astronomische kalender.

De graankorrel die sterft op het veld moet leven kunnen voortbrengen
In feite moet de gerstekorrel zo ver zijn in het rijpingsproces dat ze in staat is om 
zichzelf te reproduceren, om nieuw leven voort te brengen als deze in de aarde sterft. 
Het meetpunt voor dat rijpingsstadium is dan rond Pesach, maar de beslissing moet 
eerder vallen omdat mogelijk een extra maand moet worden ingevoegd8. Als je voor 
het einde van de 12e maand kunt schatten dat de gerst tegen de helft van de volgende 
maand rijp is dan kun je op grond van Lev 2:14 verklaren dat (bij de nieuwe maan) de 
eerste maand Abib (of Nisan) begint. Dat is dus – zoals hiervoor al aangegeven - de 
eerste maand waarin de voorjaarsfeesten in verband met Pesach gevierd worden. 
Maar als je moet vaststellen dat de gerst nog zo onrijp9 is dat ze tegen de helft van de 
volgende maand niet helemaal volgroeid is, dan wordt de eerste maand uitgesteld 

5 Deze is dan bij nog onrijpe gerstoogst terecht tussengevoegd en dan begon dit jaar op de avond van 10 
maart 2016. Naar verwachting is de volgende Adar II tussenvoeging in 2019. Als niet zo’n maand zou worden 
tussengevoegd dan zou de eerste maand elk jaar ongeveer 11 dagen eerder beginnen, omdat die kalender 
is gebaseerd op de Nieuwe Maan. Zonder tussenvoeging zouden de feesten op een gegeven moment uit hun 
seizoenen lopen. Hillel II introduceerde deze astronomisch gecalculeerde kalender in de 4e eeuw. De lengte 
van de maanden werd gestandaardiseerd en een extra maand werd ingevoegd in schrikkeljaren om de 
zonnekalender en de maankalender van tijd tot tijd te synchroniseren. Volgens die berekening en kalender 
wordt een schrikkelmaand ingevoegd in het 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e en 19e jaar van een 19-jarige cyclus, 
maar het tussenvoegen zou bepaald moeten worden op basis van het observeren van het rijpheidsstadium 
van de gerstoogst. 

6 Bij de maankalender wordt de maand bepaald door de maancyclus en het jaar bepaald door de zonnecy-
clus. 

7 Breakingisraelnews.com (door Adam Eliyahu Berkowitz)
8 Bovendien was in Bijbelse tijden Ongezuurde Broden een van de feesten waarop de mannen werden geacht 

naar Jeruzalem te komen, dus men moest op tijd weten of een maand al of niet werd tussengevoegd. 
9 De gerst is dan “nog niet in abib”. (zie ook Ex.9:31-32). Het heeft nog niet de vereiste groene oren. Als het 

wel in abib is dan kost het nog 14-21 dagen om volledig rijp te zijn. 
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met een hele maand. Op die manier blijven de feesten altijd gevierd worden in hun 
bestemde seizoen, want anders zouden de voorjaarsfeesten op een gegeven moment 
midden in de winter vallen. Door de tussenvoeging van een maand  (Adar wordt dan 
Adar I) heet de laatste maand dan Adar II1

  

Hoe kun je zien of de gerst rijp is? 
Gerst – net als elk ander gewas - doorloopt verschillende groeistadia. Om te bepalen 
of de gerst aan het eind van de 12e maand in abib is, moet de korrel in de “brood 
deeg” fase zijn.2 Allereerst moeten de oren van de gerst halm groen zijn en volgroeid. 
De gersthalm moet in feite dan al aan het indrogen zijn. Door met kracht tegen een 
rijpe halm te slaan moeten de graankorrels er uit vallen. Daarna kun je de graankor-
rels roosteren in de pan. Als ze dan niet verschrompelen, dan zijn ze voldoende rijp. 
Als ze wel verschrompelen tijdens het roosteren dan betekent dit dat er nog te veel 
melkachtige substantie inzit. Dan blijft alleen het omhulsel over en de rest verdroogt 
door het roosteren. De levenskern is dan nog niet volgroeid.

Net voor de exodus uit Egypte geeft de Bijbel aan dat de gerst in abib was tijdens de 
hagelplaag. Dit geeft daarmee ook de tijd in het jaar aan.3

1 De 12e maand heet normaliter Adar zonder cijfer toevoeging. 
2 Dit betekent dat de korrel van binnen nog wel een hoge vochtigheidsgraad heeft (de korrel zou rotten als je 

deze nu al zou oogsten en opslaan), maar ze heeft zich al wel ontwikkeld tot het stadium dat ze geroosterd 
(gepoft) kan worden. In dat geval zal de gerst binnen 14-21 dagen volledig rijp zijn. 

3 Exodus 9:31-32.  
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Nu komen we in een interessant dilemma dat ook voor christenen belangrijk genoeg 
is om er over na te denken, zelfs al heb je nog nooit nagedacht over (de timing van) 
deze feesten en zelfs al gaat het in de eerste plaats om de betekenis van de feesten 
voor hartsgerichtheid en discipelschap. De vraag is namelijk of de oogst-timing van 
de voorjaarsfeesten ook mogelijke gevolgen heeft voor de komende vervulling door 
Christus van de najaarsfeesten. Voordat we die vraag kunnen beantwoorden moe-
ten we weer eerst naar de bijhorende schaduwaspecten kijken.

Consequenties van een onterecht tussengevoegde maand
De fysieke beoordeling van de gerst was best heel belangrijk want de rijpe eerstelin-
gen moesten destijds door de levieten in de tempel worden gebracht en tegelijkertijd 
was er de Bijbelse opdracht om dat brengen van die eerstelingen niet uit te stellen als 
ze eenmaal rijp waren.4  Stel immers dat er een maand werd tussen gevoegd en de 
gerst bleek wél op tijd rijp te zijn in de volgende maand;  dan moest, bij gebrek aan 
het bewegen van de eerstelingen van de gerst voor Gods Aangezicht, de hele oogst 
een maand langer op het veld blijven staan dan noodzakelijk was5, omdat (onterecht) 
bepaald was dat Pesach, Ongezuurde Broden en Eerstelingen pas een maand later 
werden gevierd. Dat was niet goed voor de kwaliteit van de oogst en ging ook in te-
gen Gods opdracht om de sikkel er direct in te slaan als het rijp was6. In voorkomend 
geval zouden veel gerstekorrels dan al op het land uit de aren zijn gevallen voor ze 
geoogst konden worden en dat is een tragedie voor de opbrengst. Of de vertwijfelde 
boeren zouden toch gaan oogsten, nog voor de eerstelingen door de priesters in de 
tempel zouden zijn gebracht. Maar dat ging dan tegen Gods opdracht in.

Consequenties van een onterecht niet tussengevoegde maand
Maar stel dat de inschatting wordt gemaakt dat een goed deel van de gerstoogst wel 
rond het midden van de volgende maand rijp zal zijn en het blijkt uiteindelijk toch 
niet zo te zijn? Dan zijn er dus rondom Pesach onrijpe graankorrels die zichzelf niet 
kunnen reproduceren; ze kunnen geen nieuw leven voortbrengen. Bovendien zijn 
ze ongeschikt om vermalen en geroosterd te worden en ze zijn onwaardig om bij 
de priesters gebracht te worden. Onrijpe eerstelingen die geen leven kunnen voort-
brengen gaan helemaal tegen het beeld in dat God wilde overbrengen op het volk. Zij 
zijn geen echte eerstelingen en niet waardig om voor God bewogen te worden.

4 Exodus 22:29 
5 Leviticus 23:14
6 Zie ook Markus 4:26-34, waar de oogstcontext in verband met het Koninkrijk van God wordt gebracht.
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Of je nu onterecht een maand tussenvoegt of deze onterecht weglaat, het heeft altijd 
consequenties, omdat de oogsten en de feesten niet meer samenvallen en het door 
God in Zijn Woord gegeven beeld helemaal wegvalt. Eigenlijk is het heel fascinerend 
hoe God de mens opriep om de natuur nauwkeurig te observeren, iets dat wij in de 
moderne wereld grotendeels kwijt zijn geraakt.

Maar er is nog een consequentie; door een onjuiste inschatting vallen alle andere 
feesten ook een maand te vroeg of een maand te laat. Zoals eerder aangegeven, ko-
men we er straks nog op terug. 

Hoe is de situatie in 2016 in Israel? – We volgen de onderzoekers. 
Voor een juiste actuele boordeling moeten we natuurlijk wel de Bijbelse context 
meenemen en daarom nemen we weer de situatie in Israel als uitgangspunt. 
Op de voorgeprogrammeerde moderne Hebreeuwse kalender is in 2016 dus een 
tweede  maand Adar tussengevoegd. Dat is niet gebeurd op basis van de inschatting 
van de rijping van de gerstoogst maar is gewoon vooraf uitgerekend. Immers, een 
keer per gemiddeld 3 jaar moet dit gebeuren. Zo’n tussenvoeging hoeft dus niet in 
lijn te zijn met Gods Kalender. Daarvoor moet je immers observeren of de aanstaan-
de oogst op tijd rijp zal zijn, zodat oogst en voorjaarsfeesten samenvallen volgens 
Gods verordening.

Een ander contextueel aspect: voor de zorgvuldigheid wordt de wilde gerst beoordeeld 
en niet de doorontwikkelde gedomesticeerde gerstekorrel omdat deze zich anders ge-
draagt. Wereldwijd wordt de index van Zadoks gebruikt om het ontwikkelingsstadium 
van de gerst te beoordelen.1 Ook de website van de Universiteit van Haifa heeft inte-
ressante (Engelstalige) informatie over de ontwikkeling van gerst. In de oude tijd was 
het de opdracht van de levieten om door het land te gaan en vast te stellen of de gerst 
rijp was. Zij wisten op welke plaatsen dit het eerst het geval was, waarna ze een schoof 
van de gerst van dat geselecteerde veld meenamen. Er werd gewacht op de Schepper 
die hen een helder fysiek ”gerst” teken gaf dat de eerste maand echt aanstaande was.

Nu zijn er experts die jaarlijks in Israel ter plekke onderzoek doen naar de ontwikke-
lingsfase van de gerst aan het eind van de 12e maand (meestal maart).

1 Geïntroduceerd door de Nederlandse phytopathologist Jan C.Zadoks. Meer informatie over de ontwikke-
lingsstadia: http://www.grdc.com.au/uploads/documents/GRDC%20Cereal%20Growth%20Stages%20Gui-
de1.pdf 

http://www.grdc.com.au/uploads/documents/GRDC%20Cereal%20Growth%20Stages%20Guide1.pdf
http://www.grdc.com.au/uploads/documents/GRDC%20Cereal%20Growth%20Stages%20Guide1.pdf


11

WAKE UP! VIEREN WE IN 2016 PASEN EN  PINKSTEREN EEN MAAND TE VROEG?
GODS VASTGESTELDE TIJDEN EN DE VOORJAARSFEESTEN

Dit jaar (2016) was het begin maart spannend (en dat is het nog) en we hebben een 
aantal experts gevolgd op hun reis door Israel. Alles wees er op dat de gerstoogst be-
gin maart nog niet in de juiste fase van rijping was. Ook de vijgenboom was de week 
er voor nog lang niet in de fase van de vroege vijgen.

We schommelen nu wat heen en weer: het leek er dit jaar op het eerste gezicht dus 
op dat de moderne Hebreeuwse kalender door de nog onrijpe gerstoogst terecht een 
schrikkelmaand invoegde en dat de Westerse kalender bijna een maand te vroeg het 
Paasfeest op de kalender had staan.

Maar in de laatste dagen van de 12e maand2 (rond 9 en 10 maart) werden door twee 
onderzoekers vondsten gedaan en werd een (gedeelte van een) wild gerstveld gevon-
den waar de gerst al wel voldoet aan het rijpingsstadium dat er voor moet zorgen 
dat rond Pesach de eerstelingen geoogst kunnen worden. Het rijpingsproces is de 
laatste dagen van de laatste maand dus heel erg hard gegaan en ook de vijgenboom 
laat nu zijn vroege vruchten al voorzichtig zien.

 

Het is eigenlijk maar net aan, maar in de volgende maand zullen we het zeker weten. 
In andere delen van het land was de gerst “nog niet in abib” en zal deze dus rond het 
eerstelingenfeest nog niet geoogst kunnen worden.

Er is zeker iets voor te zeggen dat het onvoldoende is dat aan het eind van de 12e maand 
slechts een kleine hoeveelheid van de gerst in abib is, maar dat juist het overgrote deel 

2 Het meetpunt is eigenlijk de laatste dag van de 12e maand, dit jaar 10 Maart 2016
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van de komende gerstoogst in Israel aan die Bijbelse voorwaarden moet beantwoor-
den. Immers, Pesach is een van de 3 pelgrimsfeesten1 waarop de mannen (waaronder 
veel agrariërs) naar Jeruzalem moesten komen. Nadat de eerstelingen door de pries-
ters voor God waren bewogen, brachten ook de gewone burgers hun eerstelingen van 
de oogst naar de tempel, volgens het gegeven dat niemand met lege handen voor de 
Here zou verschijnen.2 Deze context laat dus zien dat een heel klein deel dat al ‘in abib’ 
is in feite nog niet volstaat.
De conclusie van de feitelijke beoordeling aan de hand van de aan de Bijbel vermelde 
observatie kan dus zijn dat de maand terecht of onterecht is tussengevoegd op de van-
daag gehanteerde astronomische kalender. 

Wat heeft de gerstoogst nu met ons Paasfeest te maken? 
Opnieuw willen we eerst voorop stellen dat wij u niet gaan vertellen wanneer u Paas-
feest/Pesach moet vieren. Wij proberen zonder theologische vooringenomenheid 
informatie aan te reiken die uw geloofsleven kan verrijken en die mogelijk kan bij-
dragen aan een verdieping van uw inzicht in de Bijbel. Deze studie reikt dus vooral 
feitelijke informatie aan die verband houdt met de betekenis van de feesten voor 
Bijbels gelovigen en gaat niet zozeer over de rituelen van de feesten.

In het Nieuwe Verbond ligt immers de nadruk op het doen van de betekenis van de 
feesten in ons leven en die eventuele rituelen hoeven we enerzijds niet te kopiëren 
maar samen met de door God daarvoor vastgestelde tijden helpen ze wel mee om het 
nieuwtestamentische beeld scherp te houden. Dit nadenken over de feesten en de 
daarmee verbonden oogstcontext heeft anderzijds niets van doen met Joodse tradi-
ties want het staat gewoon ook allemaal in onze Bijbel. Degenen die daar wel huive-
rig voor zijn, kunnen voor zichzelf ook de vraag beantwoorden of er een reden voor 
christenen kan zijn om deze informatie gewoon bij voorbaat te negeren of eigen-
machtig dan maar een andere menselijke kalender te kiezen als al deze informatie 
over de centraliteit van Christus in de feesten zo duidelijk naar voren komt.

In feite viert de Kerk – hoewel ze het vaak niet zo herkent of benadrukt - wel degelijk 
aspecten van Pesach, Ongezuurde Borden en Eerstelingen. Jezus Christus vervulde 
Pesach door Zijn bloed te geven en te sterven als ons Paaslam, precies op de dag van 
het Feest. Hij ging zonder zonde de dood in tijdens Ongezuurde Broden en Hij werd 
als de Eersteling van een grote Oogst gepresenteerd in de Hemelse Tempel, precies 

1 De 3 pelgrimsfeesten (Pesach, Pinksteren en Loofhutten) vallen precies rond 3 oogstmomenten (gerst, 
tarwe en overige vruchten).

2 Deut. 16:16 
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op de dag van het Eerstelingenfeest. Wij denken dat het ons als christenen goed zou 
doen om juist die verbanden veel sterker te leggen omdat er zoveel betekenis in zit 
voor gelovigen van het Nieuwe Verbond.

Jezus Christus is de werkelijkheid van die Eersteling3 van de Oogst. Door Zijn ster-
ven en opstanding kon de grote wereldwijde Oogst beginnen.

 
Jezus verwees ook naar die graankorrel van het Eerstelingenfeest toen Hij zei dat 
de graankorrel moet sterven om vrucht te dragen4. Dat slaat op gelovigen die Hem 
navolgen maar het sloeg bovenal op de Eersteling van al die graankorrels, Jezus 
Christus zelf. Hij sprak er over in het zicht van Zijn sterven, met de opmerking dat 
iedereen die Hem wilde volgen, hetzelfde zou moeten doen. Dat is nogal wat. Juist 
vanwege Jezus’ woorden is er een sterk verband met het Eerstelingenfeest. Zou het 
dan niet beter zijn dat de werkelijkheid van Zijn opstanding op het Eerstelingenfeest 
op Zijn juiste datum herdacht kan worden als de graankorrel juist in de fase is dat 
deze zo rijp is dat hij bij het maaien met de sikkel op de grond kan vallen, daar kan 
sterven en daarna veel vrucht kan dragen? Het is een vraag waard, want God heeft in 
Zijn Woord deze verbindingen gelegd …

Uiteraard is er daarnaast de Nieuwe Verbondsbetekenis van Eerstelingen: elke dag 
mogen we aan onszelf sterven (‘die verloochene zichzelf, neme zijn kruis op en volge 
Mij’) om elke dag weer opnieuw op te staan in nieuwheid des levens, als een nieuwe 
schepping.

Was Jezus Christus ook niet de Eerstelingen schoof die (op de vooravond van Zijn 
kruisiging) werd gebonden5 om vervolgens als Eersteling te worden aangeboden? 
Dat binden van die schoof met gerst halmen kon door de priesters alleen maar ge-
beuren als de gerst daadwerkelijk rijp was.

3 1 Kor.15:20, ook Rom. 8:29 
4 Joh. 12:24
5 Naar Leviticus 23:10 -11
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Zien we hoe belangrijk het is om te letten op het oogstseizoen en op het feit dat de 
voorjaarsfeesten zo verbonden zijn met die oogst? Dit was ook de reden dat de Kerk 
in de vroege eeuwen nooit dit Bijbels patroon had mogen loslaten, want tot op de 
dag van vandaag verhindert dit ons om bepaalde Bijbelteksten dieper te verstaan. 
Natuurlijk kunnen we Paasfeest herdenken  op een andere datum1 en uiteraard 
mogen we ook dan gedenken dat Jezus Christus voor zondaren is gestorven en is 
opgestaan als de Eersteling. Maar juist omdat wij niet meer in een overwegend agra-
rische maatschappij leven is het juist zo belangrijk om de Bijbel  - en dus ook heel 
specifieke uitspraken van Jezus – te begrijpen vanuit die context.

Als we het dus hebben over het voortdurend inscherpen van de betekenis van scha-
duw en werkelijkheid in Christus, dan zoeken we in de Bijbel en de context van de 
Bijbel naar de tijden zoals die door God zelf zijn ingesteld en die wijzen allemaal op 
Jezus Christus. Nu zijn er meestal twee soorten lezers. Allereerst de categorie die met 
verwondering lezen en begrijpen dat we moeten proberen om die verbanden inder-
daad te herstellen, maar dan wel in het perspectief van het Nieuwe Verbond. Dus niet 
vanuit het weer opnieuw ‘moeten’ instellen van het ritueel, maar vanwege de harts-
gerichtheid en vanuit de overtuiging dat niet wij, maar God het beter weet en dat ook 
dit beeld met Zijn Plan verbonden is. Maar er is zeker ook een categorie gelovigen 

1 Stel dat er geen maand hoefde te worden tussengevoegd en de Westerse Kerk het Pasen wel in de goede 
maand (dit jaar maart) zou vieren, dan nog wordt Pesach niet op de Bijbelse Nisan 14 (24 maart), maar op  
25 maart gevierd (Goede Vrijdag), maar valt de christelijke eerste Paasdag dit jaar wel toevalligerwijs gelijk 
met Eerstelingen op 27 maart (Nisan 17). Op de Hebreeuwse kalender is het dan (wellicht onterecht) nog 
de maand Adar II.  



15

WAKE UP! VIEREN WE IN 2016 PASEN EN  PINKSTEREN EEN MAAND TE VROEG?
GODS VASTGESTELDE TIJDEN EN DE VOORJAARSFEESTEN

die zich verzet en die denkt dat ze zich ineens Joods moeten gaan gedragen, terwijl 
daar in feite helemaal geen sprake van is. Ook hier benadrukken we: niet omdat iets 
door God al in het Oude Testament is opgedragen is het daarom louter Joods en al 
helemaal niet als het ook nu nog zo duidelijk naar Jezus Christus wijst. Niet onze 
ingenomen (theologische) overtuigingen moeten de leidraad zijn, maar de feiten en 
de bijhorende Bijbelse context moeten ons helpen om heel Gods Woord te verstaan. 

Wat zijn de consequenties voor de andere feesten in 2016? 
Als we er van uit mogen gaan dat de eerstelingen van de gerstoogst dit jaar inder-
daad in Israel eind maart volledig rijp zijn om te oogsten, dan ligt het Eerstelingen-
feest dat bij Pesach hoort  dit jaar dicht bij het Paasfeest in het Westen, maar valt het 
dus in werkelijkheid bijna een maand eerder dan op de Hebreeuwse kalender die nu 
in Israel wordt gehanteerd.

Als de gerst toch nog niet vergevorderd genoeg is om over twee weken (in voldoende 
hoeveelheid) geoogst te worden dan is die maand terecht tussengevoegd en viert de 
Kerk dus in 2016 het Paasfeest bijna een maand te vroeg.  Diegenen die geboekt hebben 
voor een Pinksterconferentie in 2016 en die in tenten slapen zullen mogelijk vooral door 
de nachttemperatuur merken dat Pinksteren vroeg valt, misschien dus wel te vroeg.

 Vastgestelde 
astronomische kalender in 
Israel in 2016 

Vastgestelde 
Kalender in 
Westerse Kerk 

Observerende Kalender2

Pesach 22 april 25 maart 3 24 maart/22 april ? 

Ongezuurde Broden (start) 23 april - 25 maart/23 april ?

Eerstelingen (gerst) 25 april 27 maart 4 27 maart/25 april ?  

Pinksteren 12 juni 15 Mei 15 mei/13 Juni ? 

Bazuinenfeest   3 oktober -   4 september/ 3 oktober ?

Grote Verzoendag 12 oktober - 13 september/ 12 oktober ? 

Loofhuttenfeest (start) 17 oktober - 18 september/ 17 oktober?  

Maar we kunnen dit jaar ook niet zo maar uitgaan van de kalender die in Israël 
wordt gehanteerd. In dit geval heeft dat overigens ook consequenties voor de tijd-
stippen waarop de andere feesten in het jaar gevierd worden. De Najaarsfeesten 

2 Beginnend op de avond voorafgaand aan die datum
3 Goede Vrijdag
4 1e Paasdag



16

WAKE UP! VIEREN WE IN 2016 PASEN EN  PINKSTEREN EEN MAAND TE VROEG?
GODS VASTGESTELDE TIJDEN EN DE VOORJAARSFEESTEN

(Bazuinenfeest1, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest) zijn in Israel al vastgesteld, 
maar zouden in werkelijkheid misschien een maand eerder op de agenda moeten 
staan. Het bazuinenfeest staat dan niet op 3 oktober op Gods agenda maar op zon-
dag 4 september2.

Met de tegenstrijdige informatie uit de zoektocht van de experts moeten we daarom 
voor de Najaarsfeesten rekening houden met 2 mogelijk juiste data. We hebben rond 
Pinksteren nog de mogelijkheid om in retroperspectief de juiste kalender te bepalen 
als het rijpingsstadium van de tarwe oogst wordt bepaald en we dan inmiddels kun-
nen terugkijken op de hele gerstoogst. 

Niemand weet de dag noch het uur? 
Voor wie zich verdiept heeft in de Bijbelse feesten wordt het dus interessant, want 
als de feesten in Israel dit jaar inderdaad een maand te laat op de agenda staan, dan 
staan de Najaarsfeesten ook een maand te laat op de agenda. In de Kerk wordt dit niet 
direct opgemerkt omdat deze Bijbelse najaarsfeesten in de kerken van het Westen 
nauwelijks worden gevierd in hun nieuwe verbondsbetekenis, terwijl we in Wake Up 
beschrijven dat Jezus Christus juist de kernthema’s van deze feesten naar verwach-
ting rondom Zijn wederkomst zal vervullen… op de dag en het uur van die feesten, 
maar dan uiteraard wel op Gods kalender, zoals in Zijn Woord is omschreven. 
Nu wordt in Wake Up! al beschreven dat “niemand de dag en het uur weet” van de 
start van het Bazuinenfeest omdat dit feest begint op het moment dat de nieuwe 
maan zichtbaar wordt aan het begin van de 7e maand. Ook beschreven we dat juist 
die dag alles te maken lijkt te hebben met de komst van Jezus Christus voor Zijn 
Gemeente en geven we aan dat ook de bruid destijds in Israël niet de dag of het uur 
kende dat haar bruidegom zou komen.

Maar we vragen ons hardop af of dit ook een andere en bijzondere invulling zou 
kunnen  zijn van de woorden dat “niemand de dag noch het uur” kent omdat velen, 
die nog niet over de observerende kalender hebben nagedacht, zich richten op die 
nu nog astronomisch bepaalde kalender in Israël waar de najaarsfeesten dit jaar pas 
een maand later beginnen in vergelijking tot die in de Westerse Kerk? Het is boeiend 
om die gedachte eens te laten bezinken.

We mogen door de betrokken Bijbelpassages geïnspireerd worden en de vraag of de 

1 In Israël gaat het in feite om het Joodse civiele nieuwjaar (Rosh HaShana) en wordt niet echt het Bazuinen-
feest gevierd, maar op de Bijbelse kalender is het Bazuinenfeest het begin van de 7e maand.

2 Te beginnen op de avond van de 3e September, mits de nieuwe maan overdag zichtbaar wordt. 
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eerstelingen van de gerstoogst daadwerkelijk geoogst kunnen worden, meenemen 
in ons denkproces. God heeft niet voor niets de seizoenen ingesteld. Hij zorgt er in 
Zijn tijd voor dat de vijgenboom zijn vroege vruchten levert, Hij zorgt er voor dat de 
vogeltrek precies op tijd begint en dat de eerstelingen gereed zijn voor het Eerstelin-
genfeest… op Zijn kalender. De meeste jaren is dat eenvoudiger te bepalen, maar dit 
jaar is dit lastiger. Verder is er natuurlijk ook de Bijbelse raad om dagelijks te ‘waken’ 
en daarbij hebben we de hulp nodig van Gods Geest. 

Het doel is geen technische analyse
Deze studie is niet bedoeld als een technische analyse van het begin van de feest-
maand en het Bijbelse jaar. Daarmee zouden we de kwestie vernauwen tot een ver-
standelijk bepalen van de juiste kalender en voorbijgaan aan het feit dat het in de 
eerste plaats gaat om Waarheid die altijd staat in het licht van het volgen van Jezus 
en van een harstgerichtheid die tot die discipelschap aanzet.

Maar we wilden je eens meenemen door de Bijbelse mechanismes die bepalen wan-
neer het nieuwe jaar en de feestdata worden vastgesteld. Als je besluit om het Paas-
feest op de door de kerk vastgestelde tijd te gedenken, vier het dan van harte omdat 
Jezus Christus is opgestaan. Als je het een maand later wilt vieren omdat je denkt 
dat dit in 2016 passender is, doe het ook dan met je hele hart. Natuurlijk doet de 
datum niets af van ons herdenken van het verzoenend Sterven en Opstaan van Jezus 
Christus en dat mogen we dan ook van harte vieren op elke dag van het jaar! Maar de 
uitlijning van dit feest en van de andere feesten (waarin Jezus steeds centraal staat) 
met de oogstaspecten brengt toch ook op tal van geloofsterreinen weer verdieping 
aan. Die uitlijning moedigt ons verder ook aan om Zijn hele Woord te bestuderen en 
alles met elkaar in verband te brengen.

Met dit onderwerp wilden we vooral ook op de agenda plaatsen dat de juiste datum 
voor het Bazuinenfeest wel degelijk absolute betekenis heeft in het jaar waarin de 
Messias daadwerkelijk opnieuw komt voor hen die op Hem wachten. En in dat jaar 
is het dus van heel groot belang dat we de eerste maand op de kalender ook juist 
bepalen. Hij heeft de tijden, de oogsten en die uiteindelijke Dag in Zijn hand en wel-
bepaald. Laten we daarom in de tussentijd maar élke dag klaar zijn om Hem te ont-
moeten, want Hij komt om Zijn Gemeente tot Zich te nemen.


