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De Najaarsfeesten (Gezette Hoogtijden) van Jahweh in het jaar
2003

De Feesten of Gezette Hoogtijden van Jahweh
Op de christelijke scholen wordt ons geleerd dat er vijf feesten zijn
voor de christenen, n.l.:

Er worden ons verschillende data’s opgegeven:

1. Het Kerstfeest. De geboorte van Jezus (moet zijn Jesjoea).
2. Goede Vrijdag. De dood van Jesjoea op Golgotha.
3. Het Paasfeest. De opstanding van Jesjoea.
4. Hemelvaartsdag. De hemelvaart vanaf de Olijfberg.
5. Pinksterfeest. Uitstorting van de Heilige Geest.

De Jisraël-kalender uit Zuid Afrika, gebaseerd op Henog, geeft:
18 september het Trompettenfeest
27 sept. De Versoendag
2 oktober het Fees van die Takskuilings
9 oct. Het Slotfeest

De Sjilo-kalender is gebaseerd op de Exodus-kalender:
7 September de Jom Teroea, dag van geschal
15 sept. Jom Hakippoerim, de Verzoendag
21 sept. Soekot, Loofhutten
28 sept. Atseret, Slotdag.
De Israeliërs met hun kalender (en ook H.W.Armstrong, voormalig
Ambassador College): Is gebaseerd op de maankalender sinds de
Babylonische ballingschap
27/28 september Nieuw jaar 5764
6 oktober Grote Verzoendag
11/12 oct. Loofhuttenfeest
18 oct. Slotfeest.

Het moge triest klinken voor de christenen, en wij vallen hiermee
direct met de deur in huis, dat deze feesten alle vijf niet de feesten
zijn die door onze Schepper zijn gegeven om gehouden te worden.
Deze vijf feesten stammen uit de tijd van het verwereldlijkte
Constantijnse christendom. Deze feesten zijn op menselijk gezag
ingesteld, zoals ook Jerobeam deed!
1 Koningen 12:33 En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth-el
gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand,
dewelke hij uit zijn hart verdacht had; zo maakte hij den kinderen
Israëls een feest, en offerde op dat altaar, rokende.
Maar dát kan toch niet?
Voor het kerstfeest is nog iets
te zeggen, want nu ja, de
juiste geboortedatum staat niet
in de Bijbel. Maar de andere
feesten der christenen zijn
toch Bijbels?
Nee, ook het 2e feest, de
Goede Vrijdag mist elke
Schriftuurlijke grond. Ten
eerste stierf Jesjoea meest
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waarschijnlijk niet op vrijdag, maar op een woensdag 14 Abib in het
jaar 31. Opdat vervuld zou worden het Jonateken.

No. 296
In de Bijbel staat dat wij
verplicht zijn de Hoogtijden
van JHWH te houden, en
waarom doet het christendom
dat dan niet?

Men is deze hoogtijden
gewoonweg vergeten.
De jaarlijkse grote feesten
Pinksterfeest
zijn drie in totaal, waarvan
er enkele tegelijkertijd
worden gevierd, zodat er in feite zeven feesten zijn.
Die Gezette Hoogtijden zijn,:
Paasfeest met paashazen

Ook het derde feest lijkt Schriftuurlijk, maar mist elke grond. Het
zogenaamde "kerkelijk pascha" houdt men immers niet op 14 Abib,
maar op een willekeurige datum. Pascha is ook niet een
gedachtenisfeest aan de opstanding. Pascha in het geheel is het Feest
der uittocht uit Egypte.
Het vierde feest van de hemelvaart is nergens in de Bijbel geboden,
waarom moet dit dan gevierd worden?
Het vijfde feest (Pinksteren) zou schijnbaar het enige zijn wat een
rechtsgrond heeft, maar ook hier is het dat men vanwege de willekeurige paasdatum tevens het pinksterfeest niet op de juiste dag viert, en
daarbij niet denkt aan de oude betekenis van dat feest.

De voorjaarsfeesten:
1. Het Pascha op 14 Abib, de 1e maand, het slachten van het Lam, en
smeren van het bloed aan de dorpels.
2. Dit is de Jaarlijkse Grote Sabbat of Uittochtsfeest op de 15e Abib,
waar tegelijkertijd het feest der Ongezuurde Broden begint, en duurt
tot de 21e Abib, symbool van het afleggen der zonde.
3. Het feest der Eerstelingen, de voorjaarsoogst, symbool voor de
eerstelingen, de 144.000, ook wel het Wekenfeest genoemd,
7 x 7 weken na de sabbat in de week van ongezuurde broden, het
Pentacostefeest, of feest van de 50e dag, het Pinksterfeest, symbool
van de uitstorting van de heilige Geest op "alle vlees". Zie Leviticus
23:15-16 wat altijd op een zondag valt.
Dan volgen de najaarsfeesten:
4. Het Bazuinenfeest. Symbool van de komst van de Messias.
5. De Grote Verzoendag, of de vasten-dag. Symbool van de verzoening met de twaalf stammen in de verstrooiing, het herstel.
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6. Het Loofhuttenfeest, symbool voor het 1000 jarige Messiaanse
Vrederijk, dat is de naoogst, de grote inzameling.
7. Het Slotfeest, dat is het symbool voor het Koninkrijk der Hemelen,
het Rijk van Elohim.
Voor de Israëlieten, dat zijn onze voorvaderen, waren deze drie
gezette hoogtijden van bijzondere betekenis, want dan trok men op
naar Jeruzalem, naar de tempel. Dan was het in die stad een drukte
van belang.
Toch kleefde er een gevaar aan de onderhouding van deze feesten,
want al wat mannelijk was, was dan van huis en haard weg en bijéén
in Jeruzalem. De vijand kon dan gemakkelijk een inval doen.
Wij zien de bijzondere zorg van JHWH voor Zijn volk, wat in
gehoorzaamheid deze feesten zou onderhouden. Hij gaf dan ook een
speciale belofte van bescherming dat er nooit tijdens één van deze
feesten een vijandelijke aanval zou komen. Alle mannen konden dus
zonder enige vreze en met een gerust hart naar Jeruzalem gaan om
aldaar JHWH te dienen.
Zie wat er staat: Exodus 34:23,24.
23 Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar verschijnen
voor het aangezicht des Heeren HEEREN, den God van Israël.
24 Wanneer Ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal
verdrijven, en uw landpalen verwijden, dan zal niemand uw land
begeren, terwijl gij henen
opgaan zult, om te
verschijnen voor het
aangezicht des HEEREN
uws Gods, driemaal in het
jaar.
Hoewel de Israëli’s niet op
de juiste dag Yom Kippoer
vier(d)en, zou dit een
aanwijzing kunnen zijn dat
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de huidige staat kennelijk niet onder deze beschermingsclausule valt.
Op Yom Kippoer werd in 1973 tijdens het feest door Egypte
aangevallen!
De feesten van Jahweh zijn geen volksvermaken zonder inhoud. Nee,
het zijn feesten die iets te zeggen hebben over de toekomst van Israël
en de volkeren.
De feesten symboliseren alzo de verschillende fasen in het
voornemen van Elohim met de eeuwen van algehele vernieuwing of
wedergeboorte.
De jaarlijkse landbouw stond model voor de uitbeelding van dit
schema, voor de uitbeelding van het bad der wedergeboorte van
hemel en aarde. Wat spreekt er immers meer tot de mens dan de
natuur, de landbouw waarvan men het moet hebben om te kunnen
eten en in leven te blijven?
Het eerste feest is het Pascha. Pascha is voorbijgang, dat de Engel
van JHWH voorbijging als Hij het bloed aan de deurposten zag.
Pascha beeldt de aanvaarding uit van Jesjoea's bloed, de vergeving
der zonden. De ongezuurde broden beelden uit de uitdrijving van de
zonde. Zuurdeeg is symbool van de zonde.
Zoals gezegd beelden de jaarlijkse oogsten de geestelijke oogst uit.
In Palestina waren er twee oogsten per jaar.
De voorjaarsoogst is maar klein, dan gaat het om de eerstelingen.
Tijdens de dagen der Ongezuurde Broden werd er van het eerste
koren (gerst) een Omer (2 ltr.) gemaaid en gedorst en naar de Priester
gebracht, die dit bewoog voor JHWH om aangenomen te worden. Dit
symboliseert de Opgestane Messiah, de Eersteling, 1Cor. 15:20,
Collossenzen 1:18.
Daarna telde men 50 dagen en hield men het Feest der Eerstelingen,
of te wel het Wekenfeest, het Pinksterfeest.
In het najaar valt de nadruk op de Grote Oogst, meer op het nationale
aspect.

Yom Kippoer-oorlog
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Het eerste feest in het najaar is het Bazuinfeest (dag van geschal),
wat op de 1e der 7e maand begint. Dit feest symboliseert de
Wederkomst van de Messias, met het geluid van de bazuin,
1Thessalonicenzen4:14-17; 1Cor. 15:52. Dan worden de eerstelingen
opgewekt, en neemt het Messiaanse Vrederijk een aanvang.
Trompetgeschal wekte diepe vrees, want dat kon oorlog betekenen.
De Messias gaat Zijn heerschappij op aarde vestigen, in de tijd van
grote oorlog op aarde.
Daarna komt de Grote Oogst tijdens de 1000 jaren vrede, als de 12
stammen bijeen vergaderd zijn, en een Davidszaad, dan wel David
koning is.
De Grote Verzoendag of de Reinigingsdag valt op de 10e van de 7e
maand, en wordt wel dé Dag genoemd, een vreugde bij uitstek. Ook
noemt men deze dag de Sabbat der Sabbatten. Yom Kippoer.
Pascha en de dagen der ongezuurde broden
Hierin demonstreert JHWH Zijn werkwijze van algehele wedergeboorte en uittocht, vroeger uit Egypte, en heden uit het Grote
Babylon en geestelijk Egypte.
Gelijk het volk Israël ná de 10 plagen werd uitgeleid en ongedeerd
bleef ... zal het Israël in het Westen, de 12 stammen in de
verstrooiing, tijdens de grote plagen over het Grote Babylon, wat
betreft het "overblijfsel" ongedeerd blijven en uit Babylon worden
geleid..
Pascha moeten wij op de 14e Abib vieren, wat ná zonsondergang
begint, dus direct ná de 13e Abib, in de avond als de 14e begint. De
uittocht was 24 uren daarna, op de 15e Abib, nadat het volk 430 jaren
lang was verdrukt.
Er staat bevolen dat de dag van de uittocht op het vlijtigst moest
worden onderhouden, dus de 15e. Numeri 28:16-17; Leviticus 23:56.
Op deze dag beginnen de "dagen der ongezuurde broden", die zeven
dagen duren.
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Op de 14e werd (moeten wij) alle zuurdeeg of gist wegdoen.
Op de 15e is er een "heilige samenkomst".
De 15e is de herdenkingsdag van de bevrijding uit Egypte, de
verlossing uit de zondedienst en slavernij.
De 14e, het pascha is voorbijgang, of er tussenuit knijpen, ziet op de
aanvaarding van Israël als Zijn volk. Daarop volgt de bevrijding úit
de slavernij der zonde, om die achter ons te laten.... dat is het eten
van ongezuurde broden 7 dagen lang, wat ziet op een afleggen van
het oude leven, en een begin in een nieuw leven.
Totaal telt Pascha acht dagen, en het is een altoosdurende inzetting,
of inzetting voor deze aion, tijdperk, en is nimmer afgeschaft.
Pascha is de afbeelding van de bevrijding en reiniging door Jesjoea
Messiah en Zijn, én het begin van het nieuwe leven in en door Hem
in de praktijk van alle dag. Pascha symboliseert de dood van de
Messias. De ongezuurde broden symboliseert de gemeenschap der
heiligen, en het feest der eerstelingen, de vorming van de Gemeente,
de 144.000. 12.000 uit elke stam zat dus nauw aan het Pascha
verbonden, n.l. terwijl de dagen der ongezuurde broden er waren
begon men te tellen 7x7 weken ná de dag der feestsabbat die valt in
de dagen der ongezuurde broden, dus de dag ná de 15e Abib.
Vanaf deze dag geteld, 50 dagen erbij is het Pinksteren, wat op elke
dag kan vallen, niet strikt op zondag!
Hoe berekent men de 14e Abib?
De maand Abib wordt berekend volgens de Joden als de eerste
nieuwe maan ná lentepunt er is (op of direct na zonnewende 21
maart). 14 Abib is dus 14 dagen daarna, en is bij volle maan op de
15e de uittocht, zodat het volk goed licht had, en ronde koeken
moest maken in de vorm van de volle maan.
De Najaarsfeesten
Het Bazuinfeest (dag van geschal) Leviticus 23:23-25. Dit ziet op
de dag van de aankondiging van de wederkomst van de Messias,
althans op Zijn verschijning of aanwezigheid (parousia), met het
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geklank als van een grote bazuin. 1Thessalonicenzen 4:14-17. Deze
dag van aankondiging valt altijd op een eerste dag van de week.
De bazuin of trompet is een symbool van oproep ten oorlog. Zo
symboliseert het Bazuinfeest een heel belangrijke gebeurtenis, n.l. de
komst van de Gezalfde, met de opwekking van de eerstelingen uit de
doden, en daarbij de vorming der Gemeente = de eerstelingenoogst.
Nu begint de verlossing en vergadering van Zijn volk Israël en vangt
het Messiaans Vrederijk aan.
De trompet heeft tot doel .... het volk samen te roepen, te
waarschuwen voor het dreigend gevaar. Dit kan enerzijds vrees
inboezemen, maar nu ook vreugde, want ..... Hij komt!
Aardse rijken zullen vallen. De komst van de 10e planeet Nemesis
(het nieuwe Jeruzalem) zal heel wat voeten in de aarde zetten. Een
wereldomvattende chaos zal er komen, en angst vanwege de
duisternis en kosmische rampen.
Nu komt het Messiaans Vrederijk. De tabernakel of vervallen hut van
David zal weder opgericht worden, Handelingen 15:16. En de twaalf
stammen worden verzameld onder een Hoofd, Jesaja 27:12-13.
Wij moeten m.b.t. de wederkomst extra alert en waakzaam zijn.

De Grote Verzoendag of reinigingsdag
De Grote Verzoendag is een dag van verootmoediging. Op die dag
zult gij generlei arbeid doen, het is een altoosdurende instelling.
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Op deze dag werden twee bokken genomen, en één er van werd
weggezonden de woestijn in, de bok voor Azazel, de zgn. zondebok,
Leviticus 16:10. Dit is een symbool voor de binding van satan tijdens
het Messiaans vrederijk van 1000 jaren, Openbaring 20:1-2.
De andere bok was voor JHWH, voor de verzoening van de Hogepriester én voor het volk.
De Messias Zélf is de volmaakte Hogepriester die met één offerande
altoosdurende reiniging verwierf, Hebreeën 9:11-12, zodat wij in
Hem gereinigd zijn van onze zonden.
Met Pascha valt de nadruk meer op de individuele reiniging der
eerstelingen, met Grote Verzoendag valt de nadruk op de nationale
reiniging en wederaanneming der twaalf stammen. Op dit laatste legt
de Schrift zelfs méér de nadruk dan op het eerste, hoewel de
theologen het altijd over de individuele reiniging hebben.
De Grote Verzoendag valt op de 10e van de 7e maand.
Het is de dag van algehele afwassing, Leviticus 23:26-27, 31-32.
Die dag is het sabbat, een dag van verootmoediging, onthouding van
spijzen.
Die dag beeldt een heel bijzondere gebeurtenis uit, n.l. zoals dat
beschreven staat in Lev.16 over de twee geitenbokken.
De één is de zogenaamde zondebok, de weggaande bok naar Azazel,
en de ánder is voor JHWH.
Er moest een lot worden geworpen wie van de twee bokken voor
JHWH was, en wie voor Azazel was.
Het lot werd slechts dán geworpen als er door ons mensen geen
beslissing kon worden genomen, en het menselijk verstand
ontoereikend was om een juiste keuze te maken.
Het lot doet dit geschil ophouden, want daardoor geeft JHWH de
uitslag te kennen!
Azazel is een eigennaam, het is een soort woestijndemon, want dáár
hoort de zonde thuis, Zacharia 5:5-11. De zonde hoort niet bij het
vrouwenzaad thuis. Henoch spreekt over Azazel, waar het een
gevallen engel betreft.
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De ene bok die de Gezalfde voorstelde werd geslacht, hetwelk heen
zag op de komst van de Messias, Hij Die zou sterven als de Eén voor
velen.
De andere bok die Azazel voorstelde werd levend de woestijn
ingedreven. Daarna nam de Hogepriester een stier ten zondoffer voor
zichzelf en zijn huis om daarmee de reiniging te doen. Het bloed van
deze stier werd opgevangen, en daarmee trad de Hogepriester voor de
eerste maal op de Grote Verzoendag het heilige der heiligen binnen,
en besprenkelde het deksel op de ark (kapporeth= deksel, en géén
'verzoen-deksel').
Daarna werd de gekozen bok geofferd, en het bloed opgevangen,
waarmee de Hogepriester voor de tweede maal op Grote Verzoendag
het heilige der heiligen binnenging en het deksel der ark
besprenkelde, om daarmee reiniging te doen voor heel het volk.
Het Hebreeuwse woord voor verzoening is kapar, dat betekent:
vrede aanbrengen, reinigen, afwassen, kwijtschelden.
Bij Pascha gaat het meer om individuele vergeving.
Bij Grote Verzoendag gaat het
meer om nationale vergeving.
De twee bokken
De voorstellende bok van de
Messias = reiniging met Elohim,
maar nog niet de volledige
gerechtigheid ........ die wordt
pas bereikt via de tweede bok,
voorstellende de satan en de
zonde........ weggezonden naar de
buitenste duisternis, en woeste
wildernis. Dáár hoort het kwaad
thuis. Dan pas is de verzoening
gecompleteerd als de zonde
Weggaande bok Azazel
gelegd is op degene die de
bewerker er van is!
De zonde én de bewerker ervan worden beide verwijderd!
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Dit lezen wij in Openbaring als satan volledig verwijderd is en wordt
ná de 1000 jaren.
Zolang de Boze en de zonde er nog is, is er nog gevaar!
De Hogepriester legde de zonde met beide handen op de bok Azazel,
en zond hem daarna de woeste wildernis in. Dan moest hij zich
wassen alvorens hij weer onder het volk kwam. Zo heeft de zonde
iets besmettelijks, en moeten wij ons van deze besmetting vrij zien te
houden, wat beslist niet meevalt. Er is voortdurend afwassing nodig!
Als álle zonden en de bewerker ervan verbannen zijn, is de wet in ere
hersteld, en gerechtigheid gedaan aan Elohims eer.

De Wet is het Verbond
Lees hiervan eens het verslag in Deuteronomium 31:10, dat juist op
het Sabbatsjaar, op het Loofhuttenfeest, als het de grote
kwijtschelding was, ...... de WET moest worden voorgelezen!
De Wet is nooit opgehouden, en is onwijzigbaar!

Loffhuttenzetting met de
loelab

Het Loofhuttenfeest
Dit feest duurt 7 dagen lang, beginnend op de 15e van de 7e maand.
Lev.23:33-41. Dit is het Feest der grote inzameling.
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Het feest symboliseert de Bruiloft van het
Lam, de vestiging van het Messiaans
Vrederijk, én het binnenhalen van de grote
oogst tijdens die 1000 jaren. Dit feest is
ook een altoosdurende inzetting en zal
tijdens de 1000 jaren dan ook gevierd
worden, zie Zacharia14:16. Het feest doet
herinneren aan het leven in de woestijn, evenzo
moeten wij ons herinneren dat ons leven
hier op aarde voorbijgaand is, wij de
pinnen van onze tenten niet te vast mogen
inslaan. De blijvende stad is er nog niet,
waar Abraham naar uitzag. Hebreeën 11.
In de loofhut mocht men zijn vrienden uitnodigen. De hut was
gebouwd van takken waaraan soms nog vruchten hingen. Alsdan kon
en mocht men tegen de vrienden zeggen wat in het Hooglied van
Salomo staat:
hfst.7:13 De dudaim geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten,
nieuwe en oude; o mijn Liefste! die heb ik voor U weggelegd.

Zie tevens Zacharia 9:17

Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot
zal zijn schoonheid wezen! Het koren zal de jongelingen, en de most zal de
jonkvrouwen sprekende maken.

Iedereen moest op het Loofhuttenfeest dankbaar en blij zijn. Welnu,
vrolijk was men wel, zij het veelal kunstmatig, gezien de echte
dankbaarheid ontbrak. Dat is geen vreemd verschijnsel. Kijk maar
eens naar de show-bizz-wereld en de weekbladen waarin zij
afgebeeld staan met hun feestjes en gala-uitvoeringen. Het zijn
ogenschijnlijk stralende mensen, althans hun gezichten glimmen van
pret. Helaas, innerlijk zijn zij veelal leeg, ontstellend leeg en zonder
vruchtbaarheid, gezien de vele echtscheidingen en getuigenissen van
deze mensen. Het is klatergoud.
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Tijdens de Loofhuttenzetting liep de priester door de waterpoort om
water te halen en daarna te plengen bij het altaar. Het volk had zijn
loofhutten opgesteld in de Efraimpoort, dat was de “poort der
vruchtbaarheid”. Het gaat immers om de vruchtbaarheid van de
inwendige mens, de nieuwe mens, de vruchten van de Geest. Zie
Galaten 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid, matigheid.
Dan is er geen gemaakte of kunstmatige vreugde, maar blijdschap
van Boven, want ...... “Waar Jezus komt”, zegt een Hernhutter,
“daar zegent Hij, dat doet Hij u, dat doet Hij mij!”
De rechte loofhuttenstemming is niet daar waar alleen de uiterlijke
gaven (de loelab, etrog en vruchten)
worden genoten. Het gaat allereerst
om inwendig herstel van de
mensen. Dat is het Griekse woord
“palingenesie”, vertaald als
“wedergeboorte”. Het betekent
echter zoveel als “herbeleving”,
volgens dr. W. Ten Boom. Immers,
onder deze herbeleving valt niet
slechts de persoonlijke redding, maar evenzeer het nationale herstel
van Israël, zie Matth.19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg
u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de
Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid,
dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf
geslachten Israëls.
De oude werkelijkheid -zoals het ooit was- zal Jahweh doen herleven, doen hernieuwen. Alsnu zullen Wet of Verbond bij het volk
tot hun recht komen. Om de volle heerlijkheid van het verbond tot
uiting te laten komen, zal het in oude heerlijkheid dienen te worden
hersteld. Dat is de betekenis van “palingenesie”.
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Het Slotfeest als 7e en laatste feest
Dit valt op de 8e dag van het Loofhuttenfeest, Lev.23:34-36. en is de
laatste grote dag, zie Joh.7:37-39.
Dit is een beeld van de grote dag des oordeels, Mattheus 10:15 aan
het einde van het 1000 jarig rijk, vlak voor de nieuwe hemel en
nieuwe aarde komt. Dan geeft de Messias Zijn Rijk over aan de
Vader, opdat Elohim zal zijn alles en in allen.
De Messias tijdens Zijn leven op aarde hield alle 7 feesten. Hij stelde
geen nieuwe "christelijke" feesten in, en zeker geen extra 2e paasdag,
2e pinksterdag of 2e kerstdag, waartegen ook Jac. Koelman e.a.
geageerd hebben.
In Mattheus 28:18-20 gaf Jesjoea Messiah Zijn discipelen de opdracht nieuwe discipelen te maken, met de opdracht die nieuwe
discipelen te leren (onder) houden al wat Hij hun geboden had. Hij
heeft geen nieuwe geboden gegeven, dan het gebod der liefde en het
gebod bij de uitzending om alleen tot de verloren schapen van het
Huis Israëls te gaan.
Willen wij werkelijk navolgers van Hem zijn, dan zullen wij JHWH's
feesten houden, die óók op de nieuwe hemel en aarde gehouden
zullen worden.
Paulus waarschuwt de Galaten voor het houden van de heidense
feestdagen, Gal.4:10 het onderhouden van dagen, vaste tijden en
jaren.
Wij mogen al de zogenaamde christelijke feestdagen wel naarstig
onderzoeken en er afstand van doen.
Met dit korte beknopte overzicht van de 7 feesten hopen wij U een
indruk gegeven te hebben van het voornemen van JHWH met de
eeuwen (aionen of tijdvakken), om reikhalzend uit te zien naar de
da g d e r Ba z ui ne n, we l ke z e e r n a b i j i s , e n d e
wederkomst/aanwezigheid of verschijning van onze Messias inhoudt.
Laten wij elkander opscherpen en wakker houden, temeer zo wij
weten dat die dag nadert: let op de tekenen der tijden.
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De vervulling van Pascha vond exact op het Pascha plaats, alwaar
men onze Heiland gehangen heeft aan een hout en Hij de dood stierf
om Zijn volk vrij te kopen.
De vervulling van Pinksteren vond exact plaats op de Pinksterdag, de
uitstorting van de heilige Geest.
Zou het dan ook niet te verwachten zijn dat de vervulling van de
najaarsfeesten zal plaatshebben tijdens de dagen van deze feesten?
Dat is wel aan te nemen. Vandaar dat het altijd spannende dagen zijn
in het najaar als deze feesten er zijn.
Wie weet hoe spoedig de bazuin zal klinken, en wij de Grote
Verzoendag en Israëls wederaanneming zullen beleven, opdat we het
Loofhuttenfeest mogen vieren met ongekende blijdschap en volle
vreugde des harten. Hoewel wij best weten dat eerst nog de mens der
wetteloosheid geopenbaard dient te worden.

