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Uit de Bijbel (NBV)
Exodus 3:12 God antwoordde: ‘Ik zal
bij je zijn. En dit zal voor jou het teken
zijn dat ik je heb gestuurd: als je het
volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen
jullie God bij deze berg vereren.’
Exodus 5:1 Hierna gingen Mozes en
Aäron naar de farao, en ze zeiden
tegen hem: ‘Dit zegt de HEER, de God
van Israël: Laat mijn volk gaan, om in
de woestijn ter ere van mij een feest
te vieren

Leviticus 23:15-17, 22
Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof
omhooggeheven is, moeten zeven volle weken worden
afgeteld, 16tot de dag na de zevende sabbat. Vijftig dagen
moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie de HEER een
graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. 17Jullie
moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het
voor de HEER omhoog te heffen: twee broden van twee
tiende efa tarwebloem, met zuurdesem gebakken, als
gave voor de HEER uit de eerste opbrengst van de nieuwe
oogst.
22Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de
rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen,
maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen.
Ik ben de HEER, jullie God.”

Datum
• 50 dagen na Pasen (16e Nisan)
• Exodus 19: de Heer verscheen in de derde
maand na de uittocht op de Sinaï, volgens de
traditie op de 6e dag van de maand.
• 6 Siewan

Sjavoeot/Wekenfeest/Pinksteren
• Vanaf de tweede dag van Pesach (Pascha,
Pasen) worden 7 weken geteld, dit heet de
omer-telling. Zo wordt het Paasfeest met het
wekenfeest verbonden.
• Bijvoorbeeld: Heden is het 24 dagen, dat zijn
drie weken en drie dagen van de omer.
• Na het tellen wordt een kort gebed uitgesproken
en wordt Psalm 67 gelezen.
• De laatste drie dagen zijn de dagen “van
omheining”.

• Bij het Paasfeest wordt Israël een volk.
• Bij het Wekenfeest krijgt Israël de wet.

Psalm 67 (1/2)
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm,
een lied.
God, wees ons genadig en zegen ons, laat het
licht van uw gelaat over ons schijnen. sela
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in
heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken U loven, God, dat alle volken U
loven.

Psalm 67 (2/2)
Laten de naties juichen van vreugde, want u
bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over
de landen op aarde. Sela
Dat de volken U loven, God, dat alle volken U
loven.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God,
onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag
voor Hem heeft tot aan de einden der aarde.

Avondmaal
Op sederavond (Pasen) zegt de Heer: Dit is het
nieuwe verbond in mijn bloed.
• Pasen (bloed) en Pinksteren (verbond, wet) zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Oorspronkelijk een oogstfeest
• Exodus 23:16: vruchten
• De pelgrim bracht de eerstelingen in een mand
(Deut. 26:1-11) om zich te verheugen.
• Een nieuw spijsoffer wordt gebracht
(Lev.23:16): twee gezuurde broden die
bewogen worden voor de HERE.
• Dit keer van de tarwe-oogst

• In de loop van de tijd: veel bloemen
• In huis en synagoge
• Wellicht vanwege de vreugde over de oogst
• Traditie leert: feestelijke tooi voor de Torah

Naar de tempel
• Voor het Wekenfeest: Deut. 26:1-11
• Plechtige aanbieding van de eerstelingen (twee broden
en vruchten)
• Een verklaring: Een zwervende Arameeër was mijn
vader..Egypte…verlossing…in het land…ik breng de
eersteling van de vruchten die U mij gegeven hebt.
• Buigen voor de HERE
• Verheugen, met Leviet en de vreemdeling (en volgens
Deut. 16 met weduwe en wees en eigen gezin en
bedienden (slaven/slavinnen)) - Hand. 2 de gelovigen
hadden alles gemeenschappelijk.

• Een dag van rust

• voorgeschreven offers

Synagoge: Ruth
• Genade, hoop, verlossing
• Zicht op de Messias
• Boaz: de Losser, zeer vermogend (2:1)
• De lijn naar David

• Oog voor de arme, de weduwe, i.h.a. de
behoeftige (de randen van het veld werden niet
afgemaaid)
• Ruth en Naomi komen in Bethlehem aan het
begin van de gerste-oogst (1:22) en Ruth blijft
“aren lezen” tot aan het einde van de gerste- en
tarwe-oogst (3:23)

Synagoge: Ezechiël 1
Vers 4 Dit is wat ik zag: een stormwind, komend

uit het noorden, een grote gloeiende
wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar
middenin zag ik iets dat glansde als wit goud.

Thuis
• Opnieuw bloemen
• Er worden veel melkprodukten gegeten (bv.
Blintzes)
• Zoals melk essentieel is voor een baby, zo zijn de
Tien Woorden essentieel voor mens en
samenleving.

• Sommigen blijven een hele nacht wakker en
lezen uit het OT (Ezechiel en Ruth in het
geheel).

Na vernietiging van de tempel
• Herinnering aan de wetgeving op Sinaï.
• God geeft Mozes opdracht om bij “deze berg”
God te vereren (dienen) (Ex3:12), maar ook
“om een feest te vieren” (Ex5:1)
• Een traditie leert dat het volk de stem van God
“zag” als vlammen van vuur.
• De gemengde menigte uit Egypte hoorde God in
hun eigen taal
• 70 vlammen overeenkomend met de 70 volken

• God schrijft zijn wet nu door de Geest in onze
harten (2 Kor.3:1-3; vgl Jer.31:31-34))

Joodse overlevering
Rabbi Eliëzer vroeg: Wat betekent “de woorden op
tafelen gegrift (charoet)? Als de eerste tafelen niet
zouden zijn gebroken, zou de Torah nooit van Israël
geweken zijn. Rabbi Acha ben Jaäkov zei: Geen enkel
woord of taal heeft zeggenschap over hen, want ook
al staat er gegrift, je moet niet gegrift (charoet) lezen
maar vrijheid (cheroet).
Exodus 32:16 betekent dan: De tafelen waren de
tafelen van God en het schrift was het schrift van
God, op de tafelen van vrijheid.
Voor ons: Na Pasen heb je Pinksteren nodig, je hebt
de Geest nodig, om pas echt vrij te worden van
Egypte, de wereld, noem maar op

Hoe zorg ik voor de zwakken?
• Vreemdeling, wees, weduwe,…
• De zwakke moet zelf ook iets doen, kijk naar
Ruth
• Wie vind ik vreemd (of raar), of zwak? Hoe zorg
ik juist voor hen?

Pinksteren
Een feest voor de Heer!
Een feest voor het volk
Een zegenfeest
Een feest van vrijheid
Een feest van Gods Geest die zijn Woord in
jouw hart schrijft
• Een feest van de Geest en van het Woord.
• Bewust er bij stil te staan dat je vrij mag leven,
gezegend, maar ook om een zegen te zijn.
•
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