Pinksterfeest: Verfrissende oogstfeest
De feesten van God zijn een wegwijzer voor de Nieuwtestamentische Christen. God heeft
namelijk een plan en dit plan wordt duidelijk in de feesten door Jezus.
Jakobus 5:7-8
Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht
de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen
zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van
de Heere is nabij.
Ezechiël 36:24-27
Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw
land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw
onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en
een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen
en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in
Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
Hosea 6:1-3
Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons
genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. 2Na twee dagen zal Hij ons levend
maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.
Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat
vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land nat
maakt.
Jesaja 44:3
Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw
nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.
Deuteronomium 16:9-12
Zeven weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken beginnen te tellen vanaf
het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. 10Daarna moet u
het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave
van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent. 11En u moet u verblijden
voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw
slavin, de Leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in
uw midden zijn, op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten
wonen. 12En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen
in acht nemen en houden.
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Zacharia 10:1
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Handelingen 3:19
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van
verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,
Hebreeën 8:10
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Leviticus 23:15-17
U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het
beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende
sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.
Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze
moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de
eerstelingen voor de HEERE.

-

Filmpje: spread of Christianity

De feesten van God laten zien hoe wij als mensen afhankelijk zijn van God. De feesten zijn
gebaseerd op de oogsten die God wil geven. Het pascha en pinksteren wordt de tarweoogst
gevierd en God gedankt hiervoor. Men dankt God voor de vroege regen in het jaar. In het
loofhuttenfeest wordt de vruchtenoogst gevierd. Men dankte hier God voor de late regen in
het jaar waardoor de vruchtenoogst opgehaald kon worden.
Het pinksterfeest in Handelingen 2 is de start van de Nieuwtestamentische gemeente. Het
Israël in de oude testament werd al de gemeente in de woestijn genoemd. Door de
uitstorting van de Heilige Geest wordt het oudtestamentische pinksterfeest vervuld. Het volk
van God behoort nu uit alle mensen die Jezus aannemen als Heer en Heiland. Dus ook alle
heidenen die in Jezus gaan geloven!
I.v.m. de oogst van Pinksteren zei de Heer dat Israël vrijwillige offers moest brengen, naar de
mate van zegen die ze hadden ontvangen. Zij moesten zich verheugen voor de Heer,
vanwege Zijn goedheid. Deze vrijwilligegaven moesten worden gegeven aan hun zonen en
dochters, hun dienstknechten, de vreemdelingen, de
wezen, de weduwen en de Levieten (Zie ook Deutr. 12:4-12).
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De joden begrepen een aantal dingen van het offer voor het pinksterfeest niet: Het offer
bestond uit 2 broden die gezuurd waren en ook gebakken. Verder moest het brood uit 2/10
deel efa fijnmeel bestaan en niet uit 1/10 deel zoals ze gewend waren.
Het wekenfeest:
Na het Pesach offer (op de 14de) verlieten de Israëlieten Egypte op de 15de en trokken door
de zee op de 17de, als beeld van de dood en opstanding. Van de Rode Zee reisde Israël tot ze
bij de berg van God aankwamen, waarna nog 3 dagen van heiliging volgen om 50 dagen vol
te maken. Op deze dag zou voor hun weer een feest aanbreken, het Wekenfeest!
Vanaf toen staat die dag, waarop God op de berg Sinaï verscheen, bekend als de
‘Openbaring van God op de berg Sinaï’. Het geluid van de bazuin werd steeds sterker. Men
zag vuur op de berg! Het waaide hard en de berg schudde. Terwijl Israel daar aanwezig was
bracht de stem van de Eeuwige de Tora (de geboden en instructies) voort (Exodus 19 en 20).
Volgens Joodse traditie sprak Hij niet alleen in het Hebreeuws, maar tevens in elke taal die in
die tijd bekend was.
Het feest wordt ook wel als afsluiting van Pesach gezien, want pas op het moment dat de
Tora aan Mozes werd gegeven kon er pas sprake zijn van echte vrijheid! Joodse overlevering:
‘Er is geen vrijheid dan de Tora’
Regen = verfrissing en opwekking
Er kan geen oogst zijn zonder dat er regen is, die er voor zorgt dat de oogst groeit en rijpt. De
Heer had beloofd dat Hij het land van de Israëlieten zou zegenen, doordat Hij hen de vroege
en de late regen zou geven, zodat zij in staat zouden zijn om het koren, de wijn en de olie te
oogsten, in de daarvoor bestemde seizoenen. De regen tijdens Pascha en Pinksteren was de
vroege regen. De regen tijdens loofhutten was de late regen. Regen in de bijbel is symbolisch
voor opwekking en verfrissing. Het spreekt van de uitstorting van de Heilige
Geest, als de vroege en de late regen. De Heer beloofde dat Hij naar Zijn volk zou komen als
regen (Hos. 6:1-3).
De Joden hebben altijd begrepen dat de uitstorting van regen of water symbolisch en
profetisch was voor de komende uitstorting van de Heilige Geest op zowel hun eigen natie,
als op andere naties. De uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag en daarna, was
de “eerste” of de “vroege regen”. De profeet Joel, die de 31
profeet van Pinksteren is, verwees naar dit gebeuren in Joel 2:21-32. Hierin brengt hij de
profetieën van de vroege en late regen en de profetie van de Heilige Geest op alle vlees met
elkaar in verband.
Oogsttijd – Ex. 23:16; 34:22; Deutr, 16:10.
Met de regen kwam ook de oogsttijd. De regen was noodzakelijk voor zowel de zaai-, als ook
voor de
oogsttijd. Zoals in elke agrarische cultuur, vonden er in het land Kanaan er ook twee oogsten
plaats.
a. Pascha en Pinksteren – de koren oogst.
b. Loofhutten – de vruchten oogst.
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Pascha/Eerstelingenoffer was de gersteoogst en Pinksteren was de tarweoogst (Ex. 34:2122; Richt. 6:11; Ruth 1:22; 2:23; 1 Sam. 6:13; 2 Sam. 21:9-10).
De eerste oogst in het begin van Israëls geheiligde jaar, was de koren oogst, die kwam als
resultaat van de vroege regen. Deze korenoogst verwees naar de vruchtenoogst, de oogst
aan het einde van het jaar (Ex. 23:16; 34:22; Lev. 23:33-44; Num. 29:12-40; Deutr. 16:6-17).
Pinksteren was dus een oogstfeest waarin de eerstelingen van de oogst werden
binnengehaald. De Pinksterdag was een oogstfestival, een dag van dankzegging.
De vervulling van dit gebeuren kunnen we lezen in het boek Handelingen. Tijdens de eerste
uitstorting van de Heilige Geest als regen, was er een grote oogst van zielen. Grote aantallen
en grote scharen kwamen tot de Heer. Er waren eerst 3000, daarna 5000 en later een
menigte van mannen en vrouwen, die binnen werden gebracht tijdens deze oogsttijd (Hand.
2:41-42; 4:4; 5:14). Later, toen uitstorting van de regen van de Heilige
Geest uitgestort bleef aanhouden, was er ook een grote schare van heidense bekeerlingen.
Dit was de vervulling van de grote oogst die Jezus zag. (Matth. 9:37-38; Joh. 4:35).
Omdat de gersteoogst eerder werd geoogst dan de tarweoogst, wordt door sommige
bijbeluitleggers de gersteoogst ook wel gezien als de joodse bekeerlingen, in de tijd van de
eerste gemeente. De tarweoogst zien ze als de heidense bekeerlingen uit die periode. Eerst
de Jood, dan de heiden. Tezamen vormen zij “de korenoogst” van de eerste oogstperiode in
de gemeente.
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