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Is God se feesdae gelys in die Bybel? 

Watter dae het Jesus hou?   

Watter dae het die Apostels hou? 

Watter dae het die vroeë volgelinge van Christus te onderhou? 

Het jy enige openbare vakansiedae in ag te neem? 

Weet jy waar hulle vandaan kom?   
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Doen geen het godsdienstige konnotasies? 

Kan jy die waarneming van demoniese vakansiedae? 

Maak dit saak aan God wat dae kan jy hou? 

 

As jy dink dat jy Christelike is, is jy moontlik die viering van demoniese of heidense mense wat Jesus sou 
veroordeel? As dit so is, doen die waarheid saak genoeg vir julle dat julle Jesus op hierdie sou volg? 
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1. Heilige Dae teen Feesten 

Van die talle groepe wat Christenskap bely, feitlik al 'n paar vakansiedae of Heilige Dae te onderhou. 

Moet jy God se Heilige Dae of demoniese vakansies in ag te neem? 

Dit lyk asof 'n maklike vraag met 'n maklike antwoord. En vir diegene wat bereid is om die Bybel te glo, 
in plaas van verskeie skares, dit is. 

Waar het die Heilige Dae en openbare vakansiedae vandaan? Doen hulle kom uit die Bybel of hulle 
verwant is aan tradisionele heidense / demoniese waarnemings? 

As jy dink dat jy 'n Christen, dink jy regtig weet wat dae, indien enige, moet jy hou en hoekom? 

Hierdie kort boek fokus op die jaarlikse Bybelse Heilige Dae en het inligting oor 'n paar van die jaarlikse 
vakansies wat ander in ag te neem. 

Die Woord Vakansie 

Volgens Webster se woordeboek, kom oorspronklik van die wêreld vakansie uit 
die Ou Engels hāligdæg. Ten spyte van wat mense lyk nou om te dink, dat termyn nie eintlik tyd beteken 
na 'n Vakantie vakansie bedoel heilige dag te hê. 

Natuurlik, nie almal 'vakansies' is bedoel as godsdienstige feesdae. Nasionale vakansiedae is nie 
noodwendig beskou dat hy godsdienstig is en selfs Jesus glo waargeneem een of meer van dié (Johannes 
10: 22-23). 

Sover Jesus gaan, die Bybel spesifiek rekords wat Hy waargeneem Bybelse Heilige Dae en feeste soos 
Pasga (Lukas 2: 41-42; 22: 7-19), die Huttefees (Joh 7: 10-26), en die Laaste Groot Dag (Johannes 7: 37-
38; 8: 2). Die punte Nuwe Testament te apostels Jesus se behoud Pasga (1 Kor 5: 7), die Dae van 
Ongesuurde Brode (Hand 20: 6; 1 Kor 5: 8), Pinkster (Hand 2: 1-14), trompette en Tabernakels ( vgl Lev 
23: 24,33-37; Hand 18:21; 21: 18-24; 28:17), en die Dag van Versoening (Hand 27: 9). 

Die Bybel toon nooit dat Jesus nie die apostels waargeneem godsdienstige vakansies soos die een wat die 
heidense Romeine waargeneem. Tog, baie mense wat die Christendom eis as hul godsdiens in ag te neem 
weergawes van godsdienstige vakansies wat kom uit bronne buite die Bybel. 

Moet hulle gehou word? 

Die Bybel profesieë wat die tyd sal kom wanneer mense van al die nasies God se Heilige Dae hou of 
onderhewig aan droogte en plae (Sagaria 14: 16-19). Want dit is die geval, moet jy nie kyk of jy so nou 
moet doen? 

Asseblief hierdie boek in sy geheel ten minste twee keer lees. Sekere besware dat sommige geopper oor 
wat die Bybel toon daarin aangespreek word. A double-lees sal hopelik beantwoord die meer ernstige 
vrae wat u mag hê. 

Probeer asseblief om hierdie onderwerp te bestudeer met 'n werklik oop gemoed. Dit is natuurlik vir alle 
mense, as ons nie op ons wag daarteen, om te kyk op enige voorstelling van hierdie jaarlikse Heilige Dae 
in 'n gees van vooroordeel. Die Bybel leer ons dat "Hy wat 'n saak antwoord voordat hy dit hoor, is dit 
dwaasheid en 'n skande vir hom" (Spreuke 18:13), so wees soos die Bereane van ou om te sien of hierdie 
dinge hier is so (Hand 17:10 -11). 



Laat ons dus in gewillige onderdanigheid aan God en Sy wil, met opgelewer harte vry van vooroordeel, 
met 'n oop gemoed verlang waarheid meer as ons eie manier, bewend voor die heilige en heilige Woord 
van God (Jesaja 66: 2), vra God nederig vir die rigting van Sy Heilige Gees. En in hierdie biddende, 
onderdanige, gewillige, maar versigtig wees en versigtig houding, bestudeer hierdie saak - om te bewys 
alles (vgl 1 Thessalonicense 5:21 KJV / DRB). 

God se Feeste en Heilige Dae 

Het jy geweet dat God se feeste in die Bybel gelys? Terwyl hierdie gesonde verstand moet wees, het baie 
nie besef dat dit so is, nie waar om hulle te vind in die Skrif. 

Verder een probleem met hulle is dat dit gebaseer is op 'n ander kalender as die meeste mense nou 
gebruik. God se kalender is basies 'n maan-son een. Om jou te help om beter te verstaan die 
tydsberekening van God se Heilige Dae, check die volgende vergelyking tabel van die Bybelse kalender 
en die Rooms-(Gregoriaanse) kalender (hulle nie val op dieselfde Romeinse kalender dag elke jaar): 

(A modern Romeinse kalender met die Heilige Dae word getoon teen einde van hierdie boekie.) 

 

Sover God se Heilige Dae, laat ons eers begin met 'n verwysing in die Boek van Genesis, wat beide 'n 
Protestantse en Katolieke vertaling: 

maand       aantal lengte  burgerlike Ekwivalente 

Abib/Nisan  1  30 dae   Maart-April  

Ziv/Iyar   2 29 dae   April-Mei  

Sivan/Siwan  3  30 dae   Mei-Junie  

Tammuz  4  29 dae   Junie Julie 

Av/Ab   5  30 dae   Julie-Augustus  

Elul   6  29 dae  Augustus-September 

Ethanim/Tishri 7  30 dae   September-Oktober  

Bul/Cheshvan  8  29 of 30 dae  Oktober-November 

Kislev   9  30 of 29 dae   November-Desember 

Tevet   10  29 dae   Desember-Januarie  

Shevat   11  30 dae   Januarie Februarie 

Adar   12  30 dae   Februarie-Maart 

(Ook in Bybelse 'n skrikkeljaar 'is daar nog 'n maand genoem Adar 2)  

 



14 Toe sê God: "Laat daar ligte wees aan die lug om die dag te skei van die nag. Hulle sal tekens 
wees en sal godsdienstige feeste, dae en jare te vier. (Genesis 1:14, God se Woord vertaal, GWT) 
14 God het gesê: "Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag te verdeel, en laat 
hulle aan te dui feeste, dae en jare. (Genesis 1:14, Nuwe Jerusalem Bible, NJB) 

Die Hebreeuse woord gesny 'in die vers 14 verwys na 'n godsdienstige fees. 

Het jy geweet dat die Bybel gepraat oor die bestaan van godsdienstige feeste in sy heel eerste boek? Die 
boek van die Psalms bevestig ook hierdie is basies waarom God die maan gemaak: 

19 Hy het die maan om die feeste te merk (Psalm 104: 19, Holman Christian Standard Bible) 

Is dit iets wat jy vantevore gehoor? 

Wat is die godsdienstige feeste wat die "ligte in die lug" God geplaas was daar om te sien? 

Wel, daar is 'n plek in die Bybel waar al die Heilige Dae (gesny ') gelys en sekere ligte genoem. 

Dit is in 'n deel van die Bybel wat baie wil vergeet, of aflei is weg in sy geheel gedoen. Die volgende 
word getoon van die New American Bible (NAB), 'n Rooms-Katolieke vertaling (die NAB is onder as die 
meeste Protestante volg die Kerk van Rome met betrekking tot baie van die dae wat hulle doen en nie in 
ag te neem, gebruik ten spyte van wat die Skrif state): 

2 ... Die volgende is die feeste van die HERE wat julle heilig dae sal verklaar. Dit is my feeste: 
3 Vir ses dae werk kan gedoen word; maar die sewende dag is die sabbat van volkome rus, 'n 
verklaarde heilige dag nie; mag jy géén werk doen. Dit is die Here se rusdag waar jy woon. 
4 Dit is die feeste van die HERE, die heilige dae wat jy sal verklaar aan hul regte tyd. 5 Die Pasga 
van die HERE val op die veertiende dag van die eerste maand, op die aand skemer. 6Die 
vyftiende dag van hierdie maand is die HERE se fees van die ongesuurde brode. Sewe dae lank 
moet jy ongesuurde brode eet. 7 Op die eerste van die dae sal jy 'n verklaarde heilige dag nie; jy 
mag geen swaar werk te doen. (Lev 23: 2-7, NAB) 
15 Begin met die dag ná die sabbat, van die dag waarop jy die gerf bring vir opstand, sal jy reken 
sewe volle weke; 16 jy sal tel tot die dag ná die sewende week, vyftig dae. (Lev 23: 15-16, NAB) 
24 ... Op die eerste dag van die sewende maand sal jy 'n sabbatsrus, met basuin storms as 'n 
herinnering, 'n verklaarde heilige dag nie; (Lev 23:24, NAB) 

26 Die Here het vir Moses gesê: 27 Nou is die tiende van hierdie sewende maand is dit die 
versoendag. Jy sal 'n verklaarde heilige dag te hê. Jy sal nederig wees en bied 'n offer aan die 
HERE. 28 Op dié dag sal julle géén werk doen nie, want dit is die Dag van Versoening, wanneer 
versoening gedoen word vir jou voor die HERE, jou God. 29 Diegene wat hulself nie verneder op 
hierdie dag moet uitgeroei word uit die mense. 30 As iemand enige werk op hierdie dag doen, sal 
ek daardie persoon uit die midde van die mense te verwyder. 31 Jy mag geen werk doen; dit is 'n 
ewige insetting in julle geslagte waar jy woon; 32 dit is 'n sabbat van volkome rus vir jou. Jy mag 
julle verneder. Begin op die aand van die negende van die maand, moet julle jul sabbat hou van 
aand tot aand. 



33 Die Here het vir Moses gesê: 34 Sê vir die Israeliete: Op die vyftiende dag van hierdie sewende 
maand is dit die HERE se huttefees, wat sal voortgaan om vir sewe dae. 35 Op die eerste dag, 'n 
verklaarde heilige dag, sal jy geen swaar werk te doen. 36 Sewe dae lank moet julle 'n offergawe 
aan die HERE afgee, en op die agtste dag sal jy 'n verklaarde heilige dag te hê. Jy sal 'n offer aan 
die HERE te bring. Dit is die fees sluit. Jy mag geen swaar werk te doen. 

37 Hierdie is dus die feeste van die Here ... (Lev 23: 26-37, NAB) 

Die Bybel bevat 'n lys duidelik God se feeste en God se Heilige Dae. Tog, die meeste mense wat beweer 
Christen te wees nie werklik hou die Heilige Dae wat God beveel. 

Nota: 'n volle dag in die Bybel het vanaf sononder tot sononder (Genesis 1: 5; Lev 23:32; Deut 16: 6; 
23:11; Josua 8: 9; Mark 1:32), nie van middernag tot middernag as dae is vandag getel. Let ook daarop 
dat terwyl daar aspekte van waarnemingsdae wat verband hou met die Heilige Dae in die Ou Testament 
wat verander vir Christene as die Nuwe Testament help om clear- bv Matthew 26:18, 26-30; Hebreërs 
10: 1-14 - die werklikheid is dat hierdie dae en feeste nog bestaan en is deur die vroeë Christene gehou, 
insluitend nie-Joodse kinders. 

Ons in die Voortgesette Kerk van God bewaar dieselfde Bybelse feesdae wat Jesus Sy dissipels, en hulle 
getroue volgelinge gehou, insluitend nie-Joodse Christen leiers soos Polycarpus van Smirna. Ons hou 
hulle in die wyse dat vroeë en later Christene het hulle. Dit verskil in sekere maniere van dieselfde basiese 
dae dat die Jode hou, as die Jode nie die Nuwe Testament leer oor wat alles deesdae beteken of hoe dit 
deur Christene gehou moet word aanvaar. 

Baie Christene wat God se feeste te onderhou besef dat die Bybelse Heilige Dae wys na die eerste en 
tweede koms van Jesus asook hulp prentjie God se plan van verlossing. 

2. Pasga: Is Dit Net oor Christus se dood? 

Moet Christene die pasga? 

Soveel bewus is, is die kinders van Israel spesifiek aangesê om die Pasga te onderhou in die boek 
Eksodus. Gesinne 'n stuk kleinvee, altwee sonder gebrek (Exodus 12: 5), vir die opoffering (Exodus 12: 
3-4). Die lam geoffer op die veertiende teen die aand (Exodus 12: 6) en 'n paar van sy bloed is geplaas op 
die deur van die gesin se huis (Eksodus 12: 7). 

Diegene wat die stappe God opdrag gegee is 'deurgetrek' uit die dood het, terwyl die Egiptenaars wat nie 
gedoen het nie was nie (Eksodus 12: 28-30). 

Soveel besef, Jesus het die pasga gehou jaarliks (Eksodus 13:10) vanaf die tyd van sy jeug (Lukas 2: 41-
42) en die res van sy hele lewe (Lukas 22:15). 

Pasga is waargeneem op die veertiende dag van die maand van die eerste maand (Lev 23: 5; geroep Abib 
in Deuteronomium 16: 1 of Nisan in Ester 3: 7). Dit kom in die lente seisoen van die jaar. 

Alhoewel Jesus verskeie praktyke wat daarmee gepaard gaan (: 19-22; Johannes 13: Lukas 22 1-17) 
verander, ons Verlosser het ook sy dissipels om dit te hou (Lukas 22: 7-13). Ook die Nuwe Testament is 
dit duidelik dat as gevolg van Jesus se offer, doodgemaak en skape geslag en om bloed op deurkosyne 
(Exodus 12: 6-7) nie meer nodig is nie (vgl Hebreërs 7: 12-13,26-27; 09:11 -28). 

Die apostel Paulus spesifiek geleer dat Christene was om Paasfees in ooreenstemming met instruksies 
Jesus se hou (1 Korintiërs 5: 7-8; 11: 23-26). 



Die Bybel leer ons dat Jesus "vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld" (1 Petrus 1:20) te 
wees "die Lam wat geslag is van die grondlegging van die wêreld" (Openbaring 13: 8). So, God se plan 
van verlossing deur Sy Heilige Dae en feeste, insluitend Jesus het die "Pasga lam," is bekend voordat die 
mens op die planeet geplaas is. Dit is waarom sommige van die hemelliggame is in die hemele geplaas 
om in staat wees om 

bereken hulle! 

Pretty much alle kerke erken dat die Bybel leer dat Jesus vervul iets wat verband hou met Paasfees toe hy 
vermoor is. 

Ons vind die werking van hierdie groot offer selfs bespreek in die Tuin van Eden. Na Jesus geprofeteer 
(Genesis 3:15), God vermoor 'n dier (waarskynlik 'n lam of 'n bok), ten einde die skaamte ( 'n voorstelling 
van 'n tipe van sonde in hierdie voorkoms) van Adam en Eva met sy velle dek (Genesis 03:21). Ons sien 
ook hierdie beginsel van opoffering bedryfstelsel wanneer Abel geoffer 'n lam uit sy kudde (Genesis 4: 2-
4). 

Die bekende Pasga in die dae van Moses het die bevryding van die kinders van Israel uit Egipte (Eksodus 
12: 1-38). Moses opgeteken God se instruksies oor hierdie sowel as die kalender (Genesis 1:14; 2: 1; 
Eksodus 12: 1) en Sy feeste (Levitikus 23). Die Pasga was basies die eerste van hierdie gebeure jaarliks 
beeld aan God se kinders Sy groot plan van verlossing. 

In die Ou Testament, die Pasga uitgebeeld bevryding van die slawerny van Egipte en God se 
ingryping. Maar, profeties, dit is ook op soek na die tyd dat Jesus sou kom en ons Paaslam (1 Kor 5: 
7). Die Lam van God wat gekom het om die sondes van die wêreld wegneem (Joh 1:29; vgl 3: 16-17). 

Op verlede Paasfees Jesus se as 'n mens, het Hy voortgegaan om dit ten tyde van die laat aand te hou en 
dit aan sy dissipels om dit te hou (Lukas 22: 14-19; vgl Joh 13: 2,12-15) en op die 14deNisan / Abib (vgl 
Luk 22:14; 23: 52-54). 

Jesus het egter verander 'n paar van die praktyke wat verband hou met sy nakoming. Jesus het die 
ongesuurde brood en wyn 'n integrale deel van die Pasga (Mattheus 26:18, 26-30) en het bygevoeg dat die 
praktyk van footwashing (Johannes 13: 12-17). 

Jesus in geen manier geleer dat dit nie om 'n jaarlikse Pasga wees, of het hy die tyd van die dag van sy 
waarneming te verander na 'n Sondagoggend soos diegene wat volg Grieks-Romeinse tradisies te 
doen. Selfs Grieks-Ortodokse skoliere erken dat 1ste en 2de eeu Christene gehou Pasga in die nag (Calivas, 
Alkiviadis C. Die oorsprong van Pasga en Groot Week - Deel I. Holy Cross Ortodokse Press, 1992) soos 
ons in die Voortgesette Kerk van God doen in die 21ste eeu. Pasga net geneem moet word deur behoorlik 
gedoop Christene (vgl 1 Kor 11: 27-29; Romeine 6: 3-10; Eksodus 12:48; Numeri 09:14). 

Dit waarskynlik moet bygevoeg word dat die Kerk van Rome (sowel as baie van sy Protestantse 
afstammelinge) amptelik leer dat dit hou pasga, al is dit 'n beroep iets anders in die Engelse taal en nie 
hou dit soos Jesus (Kategismus van die Katolieke Kerk. Doubleday, NY 1995, p. 332). 

Wyn, Nie Druiwesap 

Ten spyte van die feit dat Jesus gedraai water in wyn (Johannes 2: 3-10) en die Griekse term wat gebruik 
word in die Nuwe Testament (oinos) verwys na wyn (vgl 1 Timoteus 3: 8), verskeie mense het beweer dat 
dit was druiwe sap, en nie wyn, wat gebruik is vir Paasfees. Die Jode, self al is, gebruik wyn by Pasga 
(Hisrch EG, Eisenstein JD. Wine. Joodse Ensiklopedie. 1907, pp. 532-535). 



Hoe weet ons dat druiwesap nie moontlik is deur Jesus? 

Druiwe word gewoonlik geoes rondom September en Paasfees is gewoonlik in die Romeinse kalender 
maand genoem April. In Jesus se tyd, het hulle nie 'n moderne sterilisasie of verkoeling.Dus, sou 
druiwesap deursny tussen die oestyd en Paasfees. 

Ander het opgemerk dat dit onmoontlik was vir die Jode om gestoor druiwesap wat lank (Vgl Kennedy 
ARS. Hastings Bible Dictionary. C. SCRIBNER Seun se 1909 p. 974). Daarom sal net wyn, wat 
ongerepte kan bly vir nog baie jare is gebruik. (Die gebruik van alkohol, soos wyn, onderskryf die 
Huttefees in Deuteronomium 26:14, maar nie nodig nie.) 

Christene is nie te wees "dronk word van wyn, daarin is losbandigheid" as Paulus (Efesiërs 5:18, 
NV). Slegs 'n baie klein wyn in normaalweg verbruik by Pasga (ongeveer 'n teelepel vol of minder). 
 

Pasga was op die 14 ste nie die 15 ste 

Sommige is verward oor die datum van die Bybelse Pasga. 

Die Bybel leer ons dat dit was op die 14de dag van die eerste maand van God se kalender gehou moet word 
(Lev 23: 5). 

In die 6de vers van Eksodus hoofstuk 12, dit bepaal dat die lam is om doodgemaak te word "teen skemer" 
(GWT en Joodse Publication Society vertalings). Die 8ste vers sê dat hulle na die vlees eet daardie aand. Dit 
word gebraai en geëet daardie aand. En ja as een wat vermoor lammers, kan 'n mens maklik doodmaak, 
gebraaide, en eet 'n lam "van die eerste jaar '(Eksodus 12: 5) tussen sononder en middernag-wat is basies 
wat die kinders van Israel het op die aangeteken pasga in Eksodus 12. En tegnies, het hulle tot die môre 
toe dit aan geëet per Exodus 00:10. Nou is die Bybel is duidelik dat die engele Paasfees plaasgevind "op 
daardie nag" (Eksodus 00:12), dieselfde aand van die 14de. 

Die Bybel leer ons dat Jesus net was om een keer geoffer (1 Petrus 3:18; Hebreërs 9:28; 10: 10-14). In die 
Nuwe Testament is dit duidelik dat Jesus Sy laaste Pasga (Lukas 22: 14-16) gehou, en vermoor is. Die 
Bybel toon dat Jesus uit die spel voor die 15de verwyder. Hoekom? Omdat die 15de was 'n "high dag" 
(Johannes 19: 28-31), spesifiek die eerste dag van die ongesuurde brode (Lev 23: 6). Dus, Jesus het die 
volle bruilofsweek met die Pasga op die 14de. 

Vroeë kerkgeskiedenis rekords ook dat Paasfees in die eerste, tweede en derde eeue (Eusebius. 
Kerkgeskiedenis, Boek V, Hoofstuk 24) op die 14de van maand Nisan gehou deur getroue Joodse en nie-
Joodse Christen leiers en dat dit gehou in die aand (Calivas). 

Die meeste leiers wat Christus bely daarop aanspraak maak dat sommige weergawe van Pasga onderhou, 
alhoewel daar baie die naam verander het, die datum, die tyd, 

die simbole en die betekenis (sien Paasfees artikel in hoofstuk 10). 

Die Bybel leer duidelik dat Jesus Christus was die paaslam geslag vir ons en dat ons na die fees met 
ongesuurde brode hou: 

7 Duidelik uit die ou suurdeeg, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, vir sover julle inderdaad 
ongesuurd. Vir ons paaslam, Christus, is geoffer. 8 Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg, 
die gis van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. (1 
Kor 5: 7-8, NAB) 



Let daarop dat die fees is met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid gehou moet word. Die 
apostel Paulus het besef dat Jesus 'n plaasvervanger vir die Paaslam wat die Joodse volk gebruik was. Hy 
het ook geleer dat Christene steeds moet voortgaan om in ag te neem Paasfees. 

Maar basies hoe is Christene om dit te doen? 

Die apostel Paulus verduidelik: 
23 Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in 
die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; 24 en toe Hy gedank het, het Hy dit gebreek en 
gesê: "Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word;. Gebruik dit tot my 
gedagtenis" 25 Op dieselfde wyse Hy het ook die beker ná die maaltyd en sê: "Hierdie beker is die 
nuwe testament in my bloed. Dit doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my 
gedagtenis." 26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle 
die dood van die Here totdat Hy kom. (1 Kor 11: 23-29) 

So, die apostel Paulus het geleer dat Christene was om die pasga in die wyse dat Jesus waargeneem Sy 
finale Pasga met die brood en wyn te hou. En dit was in die nag as herinnering of gedenkteken - 'n 
monument is 'n jaarlikse, nie 'n weeklikse gebeurtenis. 

Die Kategismus van die Katolieke Kerk korrek wys daarop dat "Jesus het gekies vir die tyd van die Pasga 
... brood geneem, en ... hy het dit" en ook gee dit geëet word. 

Dit is gedokumenteer in die Bybel dat Jesus gebreek ongesuurde brode en gee dit aan sy volgelinge om te 
eet. Jesus ook deur die wyn aan Sy volgelinge om 'n klein hoeveelheid drink. Ons in 
die Voortgesette Kerk van God bid, breek en te versprei ongesuurde brode, en wyn te versprei vir sy 
getroue volgelinge te vernietig. Tog, die Kerk van Rome (soos baie ander) nie meer breek ongesuurde 
brode (dit gebruik 'n hele 'host') en ook nie gewoonlik versprei wyn vir sy volgelinge om te drink (die 
verspreiding van wyn is opsioneel beskou deur die Kerk van Rome, en dit is dikwels nie gedoen in 
Protestantse kerke). 

 

Wat van 'so dikwels ... Jy Roep? 

Hoe dikwels moet Pasga word? 

Jesus het gesê, "Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle 
die dood van die Here totdat Hy kom." 

Is van mening dat dit Jesus se dood dat hierdie herdenk. 

Christus se dood versoen ons met God (Romeine 5:10) en Jesus het sy lewe vir ons verlossing (Johannes 
3: 16-17; Heb 5: 5-11). Sy dood leer ons dat Christene sonde heerskappy oor ons sterflike liggame 
(Romeine 6: 3-12) te hê nie. Die Christelike Pasga is die jaarlikse herdenking van Jesus se dood. 

Jesus het nie vir hierdie seremonie so dikwels doen as wat jy wil, net dat wanneer jy dit doen, is jy 
verkondig sy dood. Die Griekse term vir dikwels in 1 Kor 11:26, hosakis, gebruik een ander tyd in die 
Nuwe Testament. Dit maak nie so dikwels as wat jy wil beteken, tensy die Griekse term vir "wat jy 
wil," Thelo of ethelo, is ook teenwoordig (wat is dit in Openbaring 11: 6; die enigste ander plek in die 



Bybel hierdie spesifieke term word gebruik). Maar aangesien dit nie in 1 Kor 11:26, Paul is NIE om ons 
te vertel om Pasga van die Here onderhou so dikwels as ons verlang nie, maar dat wanneer ons dit 
waarneem op Paasfees, dit is nie net 

'n seremonie, is dit wys Christus se dood. 

Verder skryf Paulus hierdie: 
27 Elkeen dan wat hierdie brood eet of drink of die beker van die Here in 'n onwaardige wyse sal 
skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here wees. 28 Maar die mens moet homself 
beproef en so laat hom eet van die brood en die beker drink. 29 Want hy wat eet en drink op 
onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl nie onderskei liggaam van die 
Here. (1 Kor 11: 27-29) 

Paul is duidelik leer dat hierdie brood en wyn neem, moet 'n mens jouself te ondersoek. Die deleavening 
wat veronderstel is om saam met Paasfees help ons fokus op ons foute en sondes, en dus help vervul 
hierdie opdrag uit Paulus om onsself te ondersoek. As deleavening baie moeite kan neem, dit ondersteun 
ook die konsep van 'n jaarlikse ondersoek (mense is nie die verwydering van suurdeeg elke dag of week). 

Die Nuwe Testament vertel dat beide Jesus en Paulus het geleer om die Pasga te onderhou in die 
Christelike manier. En dit was 'n jaarlikse waarneming. 

Voet Was 

Footwashing help wys nederigheid en dat selfs die volgelinge van Christus nog geneig om areas wat 
aangespreek moet word gereinig (vgl Joh 13:10) het. 

Jesus het geleer dat Sy volgelinge dit sou doen: 
13 Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. 14 As Ek dan, die Here en die 
Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. 15 En Ek sal julle 'n 
voorbeeld, wat jy moet doen soos ek gedoen het om aan julle gegee het. 16 Voorwaar, voorwaar 
Ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie; of is hy wat groter is as hy wat hom 
gestuur het. 17 As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. (Johannes 13: 13-17) 

Relatief min wat bely Christenskap was voete soos Jesus gesê om te doen. 

Maar ons in die Voortgesette Kerk van God volg instruksies Jesus se oor hierdie jaar. 

Bronne buite die Bybel 

Dit is nie net in die Bybel dat ons sien dat Paasfees jaarliks deur Christene gehou. Geskiedenis rekords 
wat die getroue gehou Paasfees jaarliks op die 14de van die tyd van die oorspronklike apostels en deur die 
eeue (Thiel B. Voortgesette geskiedenis van die Kerk van God. 2de uitgawe. Nasarener Books, 2016). 

Daar is 'n paar interessante inligting in die korrupte teks bekend as die lewe van Polycarp (hierdie 
dokument blyk te wees wat gebaseer is op geskrifte in die tweede eeu, maar die bestaande weergawe ons 
nou sien bevat inligting / veranderinge wat blyk te wees bygevoeg in die vierde eeu; sien Monroy MS Die 
Kerk van Smirna:. Geskiedenis en Teologie van 'n primitiewe Christelike Gemeenskap Peter Lang 
uitgawe, 2015, p 31)... Wat interessant is, is dat dit dui daarop dat die Pasga waarneming in Klein-Asië 



nie eers kan kom om Smirna van die apostel Johannes, maar selfs vroeër uit die apostel Paulus (Pionius. 
Lewe van Polycarpus, Hoofstuk 2). 

Die lewe van Polycarpus dui daarop dat nuwe verbond Pasga met ongesuurde brood en wyn was tydens 
die seisoen van die ongesuurde brode moet word. Dit bepaal dat ketters het dit 'n ander manier. En dat 
skrif is ook ondersteunend van die idee dat die ongesuurde brood en wyn geneem, en is jaarliks geneem. 

Geskiedenis rekords wat die Bybel-genoteerde apostels (insluitend Philip en John) sowel as Bishops / 
Pastore Polycarpus, Thraseas, Sagaris, papirius, Melito, Polycrates, Apollinaris, en ander het die pasga 
gehou jaarliks op die 14de (Eusebius. Die geskiedenis van die Kerk, Boek V, Hoofstuk 24 verse 2-7). Die 
Rooms-, Oosters-Ortodokse en Anglikaanse Katolieke al oorweeg dié leiers om al die heiliges het, nog 
nie een van daardie gelowe volg hul voorbeelde op hierdie. 

Biskop / Pastoor Apollinaris van Hierapolis in Frigië van Klein-Asië geskryf rondom 180 nC Christene 
vertel om Pasga op die 14de te hou: 

Die veertiende dag, die ware Pasga van die Here; die groot offer, die Seun van God in plaas van 
die lam, wat gebind is ... en wat sy is begrawe op die dag van die pasga, die klip geplaas op die 
graf. 

Jesus het geëet en het die pasga gehou op die 14de, is dood op die 14de, en sy is begrawe op die 14de. Dit was nie 
op die 15de, en in die jaar van sy dood, was dit nie op 'n Sondag. Jesus sou die Pasga net na sononder 
geneem en doodgemaak sou word gedurende daglig en begrawe word voordat die weer ingestel son ( 'n 
nuwe dag begin). 

In die laat tweede eeu, Bishop / Pastoor Polycrates van Efese 'n brief aan die Romeinse Bishop Victor toe 
Victor probeer om die nakoming van Paasfees te dwing op 'n Sondag in plaas van die 14 ste: 

Polycrates het geskryf: "Ons neem die presiese dag; nie toe te voeg, of weg te neem. Want in 
Asië ook groot ligte gemaak het aan die slaap geraak, wat weer sal opstaan op die dag van die 
Here se koms, wanneer Hy kom met heerlikheid van die hemel, en wat probeer om al die 
heiliges. Een van hierdie is Philip, een van die twaalf apostels, wat aan die slaap in Hierapolis 
het; en sy twee jaar oud ongetroude dogters, en 'n ander dogter, wat in die Heilige Gees woon en 
nou rus in Éfese; en, ook, John, wat beide 'n getuie en 'n onderwyser, wat op die boesem van die 
Here reclined, en wat 'n priester was, gedra die priesterlike bord. Hy slaap geraak in Efese. En 
Polycarpus in Smirna, wat 'n biskop en martelaar was; en Thraseas, biskop en martelaar van 
Eumenia, wat aan die slaap in Smirna het. Hoekom hoef ek noem die biskop en martelaar Sagaris 
wat slaap in Laodicea het, of die geseënde papirius, of Melito, die hofdienaar wat geheel en al in 
die Heilige Gees woon, en wat in Sardis lê, in afwagting van die bisdom van die hemel, toe hy 
opstaan uit die dooies? Al hierdie waargeneem die veertiende dag van die pasga volgens die 
Evangelie, geensins daarvan afgewyk nie, maar as gevolg van die reël van die geloof. En ek ook, 
Polycrates, die minste van julle almal, doen volgens die tradisie van my familie, van wie 
sommige ek nou gevolg het. Vir sewe van my familie was biskoppe; en Ek is die agtste. En my 
familie waargeneem altyd die dag wanneer die mense dan die suurdeeg. Ek, dan, broeders, wat 
geleef het vyf en sestig jaar in die Here, en het met die broeders in die hele wêreld, en het deur 
elke Heilige Skrif, is nie verskrik deur skrikwekkende woorde. Vir diegene groter as wat ek het 
gesê: "Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as 'n mens '... Ek kon die biskoppe wat 
teenwoordig was, wie se aangesig ek gedagvaar by jou begeerte noem; wie se name, moet ek 



hulle skryf, sou 'n groot menigte uitmaak. En hulle, aanskou my klein nie, het hulle toestemming 
om die brief, met die wete dat ek nie my grys hare het dra tevergeefs, maar het altyd my lewe 
beheer deur die Here Jesus. 

Let op in sy brief, Polycrates: 

1) gesê het, is hy na aanleiding van die leringe oorgedra van die apostel Johannes.  
2) het gesê dat hy getrou aan die leer van die Evangelie.  
3) staatgemaak op die posisie wat leerstellings van die Bybel was bo dié van die Romeins-
aanvaarde tradisie.  
4) het gesê hy was getrou aan die leer na hom afgegaan met vroeër kerkleiers geslaag.  
5) het hy dan die woordvoerder vir die gelowiges in Klein-Asië.  
6) het gesê hy en sy voorgangers waargeneem die tyd van die ongesuurde brode.  
7) het geweier om die gesag van 'n nie-Bybelse Romeinse tradisie oor die Bybel te aanvaar.  
8) het geweier om die gesag van die biskop van Rome aanvaar - hy verkies aparte wees (vgl 
Openbaring 18: 4).  
9) se bewoording word gegee dat sy lewe was om beheer word deur Jesus en nie opinies van 
mense. 

Wil jy die voorbeeld van Jesus en die Apostels soos Polycrates het volg? 

Omdat vroeë Christene gehou Pasga op die 14de, het hulle en ander wat nie so is gemerk Quartodesimane 
(Latyns vir fourteenths) deur baie historici. 

Die vroeë Christene het besef dat Pasga het te doen met God se plan van verlossing. Let daarop dat deur 
180 nC, Bishop / Pastoor Melito van Sardis het geskryf: 

Nou kom die raaisel van die pasga, selfs as dit staan in die wet geskrywe ... Die mense dus is die 
model vir die kerk, en die wet 'n paraboliese skets. Maar die evangelie is die verduideliking van 
die wet en die vervulling daarvan, terwyl die kerk is die stoorkamer van waarheid ... Hierdie een 
is die pasga van ons heil. Dit is die een wat geduldig baie dinge verduur in baie mense ... Dit is 
die een wat die mens in 'n maagd was, wat opgehang op die boom, wat is begrawe in die aarde, 
wat opgestaan het uit die dode, en wat die mensdom opgewek Hy opklim uit die graf onder om 
die hoogtes van die hemel. Dit is die Lam wat geslag is. 

Pasga is jaarliks op die 14de van Nisan deur die getroue en ander in later eeue gehou. Katolieke geleerdes 
(Eusebius, Sokrates Scholasticus, Bede) teken dit gebeur in die 4de, 5de, 6de -8 ste en later eeue. Verskeie Kerk 
van God skrywers het sy nakoming opgespoor van die tyd van die apostels tot moderne tye (bv Dugger 
AN, Dodd CO. 'N Geskiedenis van True Religion, 3 ed. Jerusalem, 1972 (Kerk van God, 7de dag). Thiel 
B. voortgesette Geskiedenis van die Kerk van God. Nasarener Books, 2016). 

Grieks-Romeinse geleerdes erken dat aspekte van Paasfees, soos footwashing, is ook waargeneem deur 
diegene wat hulle beskou as 'n vroeë getroue Christene wees (bv Thurston, H. (1912). Was van hande en 
voete. In The Catholic Encyclopedia). 

Pasga is die eerste jaarlikse fees in die 23ste hoofstuk van Levitikus gelys. 

Pasga help prentjie verlossing en genade vir Christene. Dit sal opgemerk word dat vroeg-Christelike 
geskrifte meestal verwys na dit as die Pasga en nie "die nagmaal." 



Terwyl sommige mag die noodsaaklikheid van nakoming Pasga se "vergeestelik" weg, leiers beskou as 
gelowiges deur die Grieks-Romeine en die Kerk van God wees het dit letterlik te hou. 

Ons in die Voortgesette Kerk van God doen nog so vandag. 

Ons in die Voortgesette Kerk van God te hou pasga en sluit die historiese en Bybelse, die praktyk van 
wasgoed mekaar se voete. 

Die plan van die begin 

Pasga dui aan dat God 'n plan voor die grondlegging van die wêreld (1 Petrus 1:20) om Jesus te stuur om 
te sterf vir ons sondes, sodat God ons (Johannes 3:16) is lief vir besit was, het God ons kan lewer, en dat 
Sy Seun gely en gesterf het vir ons. Pasga toon dat Christene geregverdig van die sonde deur sy dood en 
nie in sonde (Romeine 6: 1-5) te bly. 

Maar net aanvaar die offer van Jesus is nie al wat daar is om God se plan van verlossing. 

Verskeie mense hou die begin van God se feeste van verlossing deur 'n bietjie erkenning Pasga en / of 
Pinkster, maar nooit gaan op na die "diepte van die rykdom" weet (vgl Rom 11:33) van God se genade (2 
Petrus 3:18) uitgebeeld deur die ander Bybelse feeste. 

Christus is nie net die skrywer / beginner van ons heil (Hebreërs 5: 9), maar is ook die Voleinder van ons 
heil (Hebreërs 12: 2; 1 Petrus 1: 1-9). Sy ware volgelinge hou sy die lente en herfs Heilige Dae. 

 

 

3. Die Nag in ag moet neem en die Dae van Ongesuurde Brode 

Die Bybel dui aan dat Egipte was 'n tipe van die sonde waaruit die kinders van Israel het om gered te 
word (vgl Eksodus 13: 3; Openbaring 11: 8). Die Bybel toon dat Christene vandag lewe in 'n wêreld wat 
'n tipe van geestelike "Babilon" (Openbaring 17: 1-6). Die Bybel toon dat Christene redelik vinnig sal 
gered word van dit nadat God uitstort Sy plae Babilon (Openbaring 18: 1-8).Verskeie van die in die Boek 
van Openbaring gelys plae is soortgelyk aan dié keer gebruik in Egipte voor God se mense is gered. 

Die kinders van Israel uit Egipte op die eerste dag van die ongesuurde brode. 

Die Bybel, in Levitikus 23: 7-8 leer ons dat beide die eerste en laaste dae van die ongesuurde brode is tye 
vir 'n heilige "samekoms" (NV), 'n "heilige vergadering" (NJB). Die aand van die vyftiende van Nisan 
(wat begin dat heilige dag) begin die fees van die ongesuurde brode, wat betrokke eet (vgl Eksodus 12:16; 
Lev 23: 6). 

Die Bybel die volgende: 

42 Dit is 'n nag om plegtig onderhou tot die HERE, omdat Hy hulle uit Egipteland: Dit is dié nag 
van die HERE om plegtig onderhou al die kinders van Israel in hulle geslagte. (Eksodus 00:42, 
NV) 

Dit is die waarneembare nag van onse Here, gesluit het toe hulle deur Hom uit die Land van 
Ægypt: vannag al die kinders van Israel moet waarneem in hulle geslagte. (Original Douay 
Rheims) 



Vir Christene, die nag om plegtig onderhou te prentjies ons neem aksie om geestelike Egipte (vgl 
Openbaring 11: 8) verlaat - dit is iets wat moet lei tot Christene om vrolik te wees. 

Histories, die nag om normaal waargeneem betrokke is 'n feestelike ete. Die aandete gewoonlik ingesluit, 
maar is nie beperk tot, die ongesuurde brode. 

Die grootste deel van die Jode noem die 15de Pasga 

Joodse leiers verander die datum en 'n paar van hul praktyke wat verband hou met Paasfees. Sommige 
rabbynse bronne dui dit was omdat hulle nie wil hê om dit dieselfde as die getroue Christene (Wolf G. 
Leksikale en historiese bydraes op die Bybelse en Rabbynse Paasfees. G. Wolf, 1991) hou. 

Maar ook, waarskynlik as gevolg van 'n verbruik van 'n maaltyd op die nag om in ag geneem word en 
sekere tradisies, gekombineer met hoe die Jode geneig om te gaan met die heilige dae as gevolg van die 
diaspora (die Jode buite die land van Israel) en kalender kwessies ( Heilige Dae. Joodse Ensiklopedie van 
1906), Jode geneig om die nag te bel om in ag geneem word die Pasga as die meeste Jode hou dit die aand 
van die 15e Nisan / Abib. Sommige hou beide die 14de en die 15de as Pasga. 

Ten tyde van Jesus, die Sadduseërs geneig om Paasfees op die 14de en die Fariseërs op die 15de te hou (Rabbi 
Jeffrey W. Gold Wasser. Hoekom Jode doen in Amerika het twee Pasga Seders?). 

Tog, die Bybel leer die twee verskillende tye is vir twee verskillende doeleindes. Die Ou Testament Pasga 
dui aan dat die kinders van Israel beskerm en nie ly aan die doodsengel. Die Nuwe Testament Pasga toon, 
vir Christene, wat Jesus gedra het die straf vir ons sondes Homself deur Sy dood. 

Maar, die nag om plegtig onderhou te herinner aan die Jode vertel dat hulle dankbaar vir God se 
verlossing uit die slawerny van Egipte slawerny (Eksodus 12:42) moet wees. Vir Christene, die nag om 
plegtig onderhou te leer ons om te juig en wees dankbaar vir die vrylating Jesus bied van die slawerny 
van sonde (Joh 8: 34-36). 

Sekere Joodse geleerdes besef dat die Bybel 'n lys Pasga as by 'n ander datum as die fees van die 
ongesuurde brode: 

Lev. . Xxiii egter blyk te onderskei tussen Pasga, wat is ingestel vir die veertiende dag van die 
maand, en (die fees van die ongesuurde brode, ἑορτή τῶν ἀζύμων, Luke xxii 1;.. Josephus, "BJ" ii 
1, § 3 ), aangestel vir die vyftiende dag. (Pasga. Joodse Ensiklopedie van 1906) 

Daarom, ten spyte van die meeste Jode noem wat hulle hou op die 15de as Pasga, die 15de is Bybels beskou as 
deel van die sewe dae fees van die ongesuurde brode wees. Want Jode is geneig om te beklemtoon die 
uittog uit Egipte en staatmaak op sekere nie-Bybelse tradisies, hulle is geneig om meestal waarneem slegs 
die tweede datum. 

Exodus hoofstuk 12 bespreek Pasga en begin met God opdrag Moses en Aaron oor wat hulle aan die 
mense te leer, sowel as wat gaan gebeur. Hierdie instruksie ingesluit die uitneem van 'n lam op die tiende 
van hierdie eerste maand, genoem Abib, en om dit te bewaar tot die 14de dag toe dit om doodgemaak te 
word teen die aand - die begin van die 14 ste. 

Let iets uit die volgende instruksies oor die Pasga: 
21 Moses het toe al die oudstes van Israel en sê vir hulle: "Pick uit en neem lammers vir julle 
volgens julle families en slag die paaslam. 22 En jy neem 'n bossie hisop, doop dit in die bloed wat 
is in die skottel is, en stryk aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die 



skottel is, en niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie (Eksodus 
12: 21-22).. 

Die uitdrukking "tot die môre" is afkomstig van Hebreeuse woord wat beteken "die deurbraak van 
daglig," "kom van daglig," of die "koms van sonsopkoms." 

So, het Israel nie uit hul huise gaan tot ná dagbreek op die 14de. Wat gebeur vroeër die aand? 
29 En dit het gebeur om middernag dat die Here in die land van Egipte getref al die 
eersgeborenes, van die eersgeborene van Farao af wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene 
van die gevangene toe wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die vee ... 33 En die 
Egiptenaars het by die volk, dat hulle deur hulle uit die land uit te stuur in 'n haas. Vir hulle het 
gesê: "Ons sal almal dood wees." (Eksodus 12: 29,33) 

Moses en Aäron het NIE tydens die nag gaan - dit is 'n verkeerde aanname dat baie het: 
28 Toe sê Farao vir hom: "Gaan weg van my af! Pas op vir jouself en sien my aangesig nie weer! 
Want in die dag my aangesig te sien jy sal julle sterf!" 
29 Toe het Moses gesê: "Jy het reg gepraat. Ek sal u aangesig nie weer sien nie." (Eksodus 10: 28-
29) 

En ná die dood van die eersgeborene, Israeliete moes 'n aantal take te voltooi voordat jy Egipte. Hulle was 
te bly in hul huise tot die volgende oggend, die verbreking van daglig, brand die oorblyfsels van die 
lammers wat nie geëet het, gaan na die dorpe en stede waar die Egiptenare geleef en vra hulle hulle 
silwer, goud en klere te gee, versamel en laai alles besittings hulle te voer en met hulle beeste en kleinvee 
reis te voet, vir 'n paar soveel as twintig myl, om Raämses waar hulle georganiseer reis uit Egipte was om 
te begin. Let op: 

34 Toe neem die volk hulle deeg voordat dit ingesuur was, hul knie krippe word vassit in hul klere 
op die skouers. 35 En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses:en hulle 
het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en klere geëis; 36 En die Here het aan die volk 
guns verleen in die oë van die Egiptenaars, sodat hulle vir hulle geleen dinge soos hulle 
vereis. En hulle dan die Egiptenaars berowe. 37 En die kinders van Israel het van Raämses na 
Sukkot weggetrek, omtrent ses honderd duisend te voet, die manne buiten die kinders. 38 En 'n 
gemengde het ook saam met hulle; en kleinvee en beeste, groot hoeveelheid vee. 39 En hulle 
ongesuurde koeke gebak van die deeg wat hulle gebring uit Egipte, want dit was nie ingesuur 
nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, en hulle nie kon vertoef nie moes hulle voorberei vir 
hulself 'n padkos. (Exodus 12: 34-39, NV) 

Die nag om plegtig onderhou te word die nag wat hulle verlaat Raämses. Die nag het hulle eintlik Egipte 
verlaat. 

Na doen wat God vir hulle gesê het om te doen, het hulle gesê. 

Exodus 13:18 sê vir ons, "het die kinders van Israel het opgetrek in ordelike geledere uit die land van 
Egipte." Met inagneming van die aantal mense en die ouderdomsgroep, dit is merkwaardig dat hulle in 
staat was om dit te bewerkstellig al deur die nag na die Pasga. 

ongesuurde brode 



Ons Christene erken dat Jesus het die straf vir ons sondes op Paasfees en dat ons moet probeer om te lewe 
soos Hy gedoen het, sonder sonde en skynheiligheid, waarvan suurdeeg simbolies kan verteenwoordig 
(Lukas 12: 1). 

Wyle Herbert W. Armstrong geskryf oor weet: 

En, soos die Israeliete uitgetrek met 'n hoë hand (33: 3), in 'n groot gejubel en vreugde oor hul 
bevryding van slawerny, so het die nuut verwekte Christen begin sy Christelike lewe - tot in die 
wolke van geluk en vreugde. Maar wat gebeur? 

Die duiwel en die sonde onmiddellik na te streef na die nuut verwekte seun van God - en 
binnekort die nuwe en onervare Christen bevind hy is af in die dieptes van moedeloosheid, en die 
versoeking om op te gee en op te hou. 

Let op Exodus 14, begin vers 10 - so gou as die Israeliete het hierdie groot leër hulle vervolg, 
hulle moed verloor. Skrik het oor hulle. Hulle begin te mor en kla. Hulle het dit onmoontlik was 
vir hulle om weg te kom van Farao en sy hele leër, omdat hy te sterk vir hulle was. En hulle was 
magteloos. So is dit met ons. 

Ons krag nie genoeg! 

Maar let op die boodskap van God aan hulle deur Moses: "Wees nie bevrees nie, staan vas en 
aanskou die verlossing van die Here ... vir die Egiptenare ... julle sal hulle nie weer sien in 
ewigheid nie Die Here sal veg vir. jy "! Hoe wonderlik! 

Hulpeloos, word ons vertel om stil te staan, en aanskou die verlossing van die Here. Hy sal vir 
ons stry. Ons kan nie oorwin Satan en sonde, maar hy kan. Dit is die opgestane Christus - ons 
Hoëpriester - wat ons sal reinig - heilig ons - verlos ons - wat gesê het Hy sou ons nooit begewe 
of verlaat nie! 

Ons kan die Gebooie nie bewaar in ons eie krag en sterkte. Maar Christus in ons kan hulle 
hou! Ons moet staatmaak op hom in die geloof. Armstrong HW. God se Heilige Dae-of heidense 
vakansiedae-Watter? Worldwide Church of God, 1976) 

Doel van fees 

Maar laat ons leer om die volle betekenis van hierdie. Waarom het God beskik hierdie 
feesdae? Wat was sy groot doel? Draai nou om Exodus 13 vers 3: "... het Moses aan die volk 
gesê: Dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte ..." Dit was die 15de Abib. Vers 6: "Sewe dae 
lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar fees tot die ewige wees ... Dit 
geskied ter wille van wat die ewige gedoen [ 'n MEMORIAL] ... en dit sal 'n teken wees "- 
(wonderbaarlike bewys van identiteit) -" vir jou op jou hand, en 'n gedenkteken tussen jou oë "- 
hoekom? - "dat die HERE verordening mag in jou mond ... Jy mag dus jy hierdie insetting 
onderhou ..." 

O, geliefde broeders, sien jy die wonderlike betekenis? Het jy die ware betekenis van dit alles 
begryp? Het jy God se doel sien? Die Pasga dui die dood van Christus tot vergewing van sondes 
wat tevore gedoen is. Die aanvaarding van sy bloed nie sondes Ons sal pleeg vergewe - dit maak 
nie lisensie om in die sonde bly gee - dus as ons aanvaar dit, ons sondes vergewe net tot op 
daardie tyd - sondes van die verlede. 

Maar ons sal daar stop? Sondes van die verlede vergewe. Maar ons is nog vlees wesens. Ons sal 
steeds versoekings ly. Sonde het ons gehou in sy koppelaar - ons het slawe van die sonde was, in 



sy krag. En ons is magteloos om onsself te red van dit! Ons het 'n slaaf geword het vir die 
sonde. Laat ons die prentjie verstaan - die betekenis. (Armstrong HW. Wat jy moet weet oor die 
Pasga en fees van die ongesuurde brode. Goeie Nuus, Maart 1979) 

Tot watter mate moet Christene skei sonde? Heeltemal, as Jesus geleer, "jy moet dan volmaak soos julle 
Vader in die hemele volmaak is" (Mattheus 05:48). Suurdeeg simbolies 'n tipe van sonde (: 7-8 vgl 1 Kor 
5) kan wees. Soos sonde, koeke maak opgeblase. 
As sewe is God se getal simboliseer volledigheid, Christene is om die Pasga te volg met sewe dae van die 
ongesuurde brode. Die betekenis en die simboliek is nie kompleet met net Paasfees.Pasga dui die 
aanvaarding van Christus se bloed vir die vergifnis van sondes van die verlede en die dood van Jesus. 
Moet ons laat Christus simbolies hang aan die boom aan sy dood (vgl Gal 3:13)? Nee, die sewe dae van 
die ongesuurde brode volgende Pasga hulp prentjie vir ons die volledige egskeiding van sonde, die 
onderhouding van die gebooie - ná verlede sondes vergewe as gevolg van Jesus se offer. 
Die dae van die ongesuurde brood prentjie die lewe en werk van die opgestane Jesus. Jesus opgevaar het 
na die troon van God waar Hy is nou aktief aan die werk in vir ons as ons Hoëpriester, ons reiniging van 
sonde (Hebreërs 2: 17-18) volledig te lewer vir ons uit sy krag! 
Hier is 'n paar van wat die Hebreeuse Skrif sê oor die Dae van Ongesuurde Brode: 

15 Sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet julle verwyder suurdeeg 
uit julle huise verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste dag af tot die 
sewende toe, dié siel moet uit Israel uitgeroei word. 16 Op die eerste dag moet daar 'n heilige 
samekoms wees, en op die sewende dag moet daar 'n heilige samekoms wees vir jou.Géén werk 
mag gedoen word op hulle; maar wat almal moet eet - dit alleen mag wat voorberei is deur 
u. 17 So moet jy die fees van die ongesuurde brood, want op daardie selfde dag het Ek julle leërs 
gebring het uit die land van Egipte. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige 
insetting. 18 In die eerste maand, op die veertiende dag van die maand in die aand, moet julle 
ongesuurde brode eet, tot op die een en twintigste dag van die maand in die aand. 19 Sewe dae 
lank geen suurdeeg mag in julle huise gevind, aangesien elkeen eet wat suurdeeg in, dié dieselfde 
persoon uitgeroei word uit die vergadering van Israel, of hy is 'n vreemdeling of 'n kind van die 
land. 20 Jy mag niks met suurdeeg eet; . in al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet 
"(Eksodus 12: 15-20) 

Lev 23: 6-8 leer oor dit so goed. En Deuteronomium 16:16 toon dat offers sal na verwagting gegee op die 
Dae van Ongesuurde Brode, Pinkster en die sondeval Heilige Dae. 

Oorspronklik was daar geen "brandoffer of slagoffer" wanneer God "het hulle uit die land van Egipte" 
(Jeremia 07:22). Hulle is bygevoeg weens die ongehoorsaamheid (Jeremia 7: 21-27) en die Nuwe 
Testament is dit duidelik dat ons nie nodig het om daar brandoffers of diereoffers nou (Hebreërs 9: 11-
15). 

As ons ongesuurde brode eet elkeen van die dae, het ons besef dat ons moet die sonde wat so algemeen in 
die wêreld rondom ons te vermy. 

Weggedoen of gehou? 

Dit was die dae van die ongesuurde brode weg gedoen? Oorweeg iets anders wat Herbert W. Armstrong 
geskryf: 



Nie Afgeskaf Met Ou Verbond 
Neem waar dat die dae van die ongesuurde brode is 'n tydperk, met twee hoë-dag sabbatte. En 
hierdie tydperk is vir ewig vasgestel - terwyl die Israeliete nog in Egipte was - voor die 
seremoniële wet van Moses gegee is of geskryf - voor God selfs die ou verbond 
voorgestelde! Wat die wet van Moses, of die ou verbond, het nie bring of instituut, kan hulle nie 
weg! In vertaling Fenton se is die 17de vers vertaal: "gevolglik HOU HIERDIE tydperk as 'n 
steeds blywende INSTITUTION." Die hele tydperk ingesluit is. 
Dit alleen behoort te bewys dat die Heilige Dae - en die sewe dae van die ongesuurde brode - 
bindend vandag en vir altyd! 
Nou, as hierdie tekste van toepassing op die 15de, nie die 14, as hulle sekerlik doen, en is hier 
finaal bewys, dan is die Pasga ingestel VIR ooit? Inderdaad is dit! Maar hierdie tekste hierbo 
verwys na die fees en die pasga nie. In die paragraaf begin Exodus is 00:21 die pasga weer 
verwys na, en vers 24 stel dit vir ewig! ... 
Om Paasfees alleen waarneem, en dan versuim om die sewe dae van die ongesuurde brode, 
beteken waarneem, in die simboliek, die bloed van Christus aanvaar, en om voort te gaan in die 
sonde - om te sê ... die wet is, tot niet gaan, ons is onder die genade Dit beteken lisensie, om voort 
te gaan in die sonde! 
Die sewe dae van die ongesuurde brode foto die onderhouding van die gebooie, wat ook 'n manier 
om te sê die egskeiding van sonde. (Armstrong HW. Wat jy moet weet oor die Pasga en fees van 
die ongesuurde brode. Goeie Nuus, Maart 1979) 

Vroeë Christene het nie geglo dat die dae van die ongesuurde brode weg is gedoen. Die apostel Paulus 
geëndosseer behoorlik die Fees hou met ongesuurde brode (1 Kor 5: 7). Hy en ander nog gemerk / 
waargeneem het en waargeneem dit buite Judea: 

6 Maar ons van Filíppi na die dae van die ongesuurde brode, en binne vyf dae by hulle aangesluit 
by Troas, waar ons sewe dae deurgebring het. (Hand 20: 6) 

As Christene die Dae van Ongesuurde Brode nie is die behoud van die Heilige Gees sou nie hierdie te 
aangeteken word soos volg geïnspireer. Nou Philippi was 'n nie-Joodse gemeente in Masedonië. Dit is 
regeer deur die Romeine - dus hou deesdae is nie beperk tot 'n plek soos Jerusalem. In ten minste twee 
plekke in die Nuwe Testament, sien ons dat die dae van die ongesuurde brode was in nie-Joodse gebiede 
gehou moet word (1 Kor 5: 7; Hand 20: 6). 

Oorweeg ook die stelling "dit was tydens die Dae van Ongesuurde Brode" in Handelinge 12: 3. Sedert die 
nie-Joodse skrywer Lukas aangespreek die boek Handelinge na 'n ander nie-Joodse (Hand 1: 1), waarom 
sou hy deesdae genoem as hulle onbekend aan die nie-Joodse Christene was en het opgehou om te 
bestaan? 

Miskien is dit moet bygevoeg word dat die onwaar 3de eeu Epistula Apostolorum beweer Jesus het Sy 
volgelinge geleer moet die Dae van Ongesuurde Brode te hou totdat Hy terugkeer. Hoewel ons nie kan 
staatmaak op daardie dokument, beteken dit dui daarop dat sommige dié dae was die behoud van in 
die 3de eeu. 

Inligting van buite die Bybel berig dat die Apostels Paulus, Johannes, en Philip, saam met Polycarpus van 
Smirna en ander vroeë Christene, het die Dae van Ongesuurde brood (Pionius. Lewe van Polycarpus, 
Hoofstuk 2). 



Ten spyte hiervan, Canon 38 van die Raad van Laodicea van die vierde eeu (c. 363-364) verbied die 
waarneming van die dae van die ongesuurde brode. Diegene in die Kerk van God kan nie voldoen aan 
baie bevele van hierdie Raad wat uitgetrek teen die Bybel en die vroeë tradisies van die gelowiges. 

Daarom, verskeie Sabbatonderhouers voortgegaan om die Dae van Ongesuurde brode daarna (Pritz 
Nasarener Joodse Christendom Magnas, Jerusalem, 1988, p 35 te hou;... Jerome as aangehaal in Pritz, pp 
58,62,63;. Ephiphanius Die Panarion. van Ephiphanius van Salamis:. Boek II (sektes 1-46) Artikel 1, 
Hoofstuk 19, 7-9 BRILL, 1987, p 117-119) en in die Middeleeue en daarna (Liechty D. Sabbatarianism in 
die sestiende eeu.. Andrews University Press, Berrien Springs (MI), 1993, pp 61-62; Falconer John A 
Breife stryery van John Traskes Judaical en Novel Fantyces, pp 57-58, soos aangehaal in Ball B. Sewende 
Dag Mans:... Sabbatariërs en Sabbatarianism in Engeland en Wallis, 1600-1800, 2de uitgawe. James 
Clark & Co, 2009, pp. 49-50). 

Soos ons in die Voortgesette Kerk van God aanvaar nie dat die Raad van Laodicea het vir die ware 
Christelike kerk, ons nog steeds die Dae van Ongesuurde Brode. Ons eet 'n paar ongesuurde brode vir elk 
van die sewe dae as die Bybel vermaan (Eksodus 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18). Hierdie brood gemaak kan 
word van verskillende grane / neute-die gebruik van koring is nie Bybels-vereiste. 

(Dit miskien moet genoem word dat 'n mens anders as net ongesuurde brood kos kan eet tydens hierdie 
fees, dit is net dat geen gesuurde brood moet geëet word nie. Ook, in teenstelling met Paasfees, die eerste 
en laaste dag van die ongesuurde brode kom dae, soos die weeklikse Sabbat, dat 'n mens nie om te werk.) 

Terwyl sommige graag baie gedeeltes van die Bybel weg allegorisch voorstellen, alhoewel daar beslis 'n 
geestelike begrip van die Heilige Dae, daar is ook 'n fisiese een. En die fisiese onderhouding help ons om 
die geestelike lesse beter te verstaan. 

Die dae van die ongesuurde brode hulp prentjie wat ons Christene is om te streef na die sonde en 
skynheiligheid uit ons lewens te sit (vgl Matt 16: 6-12; 23:28; Lukas 12: 1). Deur fisies hou hulle, dit help 
ons om die geestelike lesse wat God bedoel beter te leer. 

4. Pinkster: Die Waarheid Oor jou roeping en die ongelooflike 
geskenk van God 

Die meeste wat Christus bely weet iets oor Pinkster. Baie behoorlik oorweeg dit die begin van die Nuwe 
Testamentiese kerk. 

Na Jesus gesterf het, was Sy dissipels gesê om te wag tot die krag van die Heilige Gees ontvang: 
4 En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg, maar 
om te wag op die belofte van die Vader, "wat," Hy het gesê, "jy het van My gehoor het; 5Want 
Johannes het wel met water gedoop, maar jy sal gedoop word met die Heilige Gees nie lank ná 
hierdie dae. " (Hand 1: 4-5) 

Sodat hulle gewag en: 
1 Toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig saam in een plek 
(Hand 2: 1). 

Let daarop dat verklaring beklemtoon dat die feit dat die Dag van Pinkster het ten volle kom. Die Bybel 
maak dit duidelik dat die gebeure wat volg is direk verband hou met die feit dat die Dag van die 



pinksterfees aangebreek het. En dit het gebeur met die dissipels omdat hulle almal saam die 
waarneming van dit. 

Hier is wat gebeur het toe: 
2 En daar kom skielik 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige rukwind, en dit die hele huis 
gevul waar hulle gesit het. 3 Toe is deur hulle verdeel tonge gesien soos van vuur, en Een sit op 
elkeen van hulle. 4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, 
soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. ... 
38 En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van 
Jesus Christus tot vergewing van 

sondes; en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 39 Want die belofte kom julle toe en 
julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God sal roep. " 
40 En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: "Laat julle red uit hierdie 
verkeerde geslag." 41 Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en op dié dag 
omtrent drie duisend siele toegebring aan hulle. 42 En hulle het volhard in die leer en gemeenskap 
van die apostels, in die breking van die brood en in die gebede. ... 47 terwyl hulle God geprys het 
en in guns by die hele volk. En die Here bygevoeg daagliks by die gemeente diegene wat gered 
is. (Hand 2: 2-4, 38-42, 47). 

Hulle het 'n paar van die krag van die Heilige Gees. En dit word beskou as die begin van die Christelike 
kerk deur die Rooms-Katolieke, Oosters-Ortodokse, die meeste Protestante, Jehovah se Getuies, en Kerk 
van God groepe wees. So is die Heilige Gees gegee word aan 'n sekere tyd (dieselfde tyd dat baie van die 
Jode waargeneem Pinkster) en dat Jesus se dissipels is nog waarneming van dit. 

Dit was nie 'n toeval. 

Is daar meer aan Pinkster? 

Baie besef nie dat Pinkster verteenwoordig meer as die uitstorting van die Heilige Gees en die begin van 
die Nuwe Testamentiese kerk. 

As ons kyk na gedeeltes in die Ou en Nuwe Testament bied meer inligting oor hierdie dag en die 
betekenis daarvan. 

Die Fees van Pinkster is deur Christene gehou nadat die aanvanklike een, maar met geen melding van 
spreek in ander tale. Die apostel Paulus het voortgegaan om Pinkster dekades hou na die Pinkster in die 
tweede hoofstuk van die boek Handelinge genoem. Let op wat hy geskryf het, oor 56 nC: 

8 Want ek wil nie hê om jou te nou sien op die pad; maar ek hoop om 'n rukkie te bly met jou, as 
die Here dit toelaat. Maar ek vertoef by Éfese bly tot pinkster toe (1 Kor 16: 8). 

Dit dui aan dat Paulus geweet het dat Pinkster was, dat hy gevoel het dat die Korintiërs moet weet 
wanneer Pinkster was, en dat die Efesiërs sou geweet het wanneer Pinkster was. So, dit was blykbaar 
waargeneem deur Paulus en die heidene in Efese en Korinte. 



In nog 'n jaar, die apostel Paulus ook wou wees in Jerusalem vir Pinkster, rondom 60 nC: 
16 Want Paulus het besluit om by Éfese verby te vaar, sodat hy nie wil hê om tyd te spandeer in 
Asië; want hy het hom gehaas om in Jerusalem, indien moontlik, op die dag van Pinkster (Hand 
20:16). 

Dus, Christene in Jerusalem was nog waarneming van Pinkster en Paul was dit ook die waarneming 
van. Anders, sou daar geen ooglopende rede waarom Paulus wou wees in Jerusalem op die dag van 
Pinkster wees. 

Die term Pinkster is 'n Griekse term wat beteken dat 50 ste. Die term is afgelei van die volgende Hebreeuse 
beskrywing van die berekening van die datum: 

15 En jy moet julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af dat jy die gerf van die 
beweegoffer gebring: sewe weke moet dit wees. 16 Telling vyftig dae na die dag ná die sewende 
sabbat (Lev 23: 15-16). 

Die Dag van Pinkster het verskeie name, en as gevolg van dat, het 'n paar is verward daaroor. Sy ander 
Bybelse name sluit in: die Fees van die Oes, die fees van die weke en op die dag van eerstelinge. 

Joodse tradisies en Wanneer is Pinkster? 

Sing dikwels vergesel die heilige feeste van God, wat begin teen sononder: 
29 Jy mag 'n liedjie te hê as in die nag as die fees fees gehou en vrolikheid van hart soos die wat 
met 'n fluit, in die berg van die Here wil trek om die Magtige van Israel. (Jesaja 30:29) 

Moderne Jode geneig om Pinkster roep deur die term Shavuot. 

Sommige het verward toe Pinkster is. Baie Jode het nie hou dit op dieselfde dag dat 
die Voortgesette Kerk van God hou dit. 

Die Joodse Sadduseërs korrek gesê "dat Pinkster altyd sal val op Sondag," maar "[i] n post-Talmoediese 
en Geonic literatuur ... Pinkster val op die 6de van Siwan" (Pineles, "Darkeh Shel Torah," p. 212 , Wene, 
1861;.. Pinkster Joodse Ensiklopedie van 1906) die datum baie Jode nou gebruik (wat in 'n post-
Talmoediese literatuur wat saam na die Ou Testament gestel en is nie die Skrif), is 'n later verander en nie 
die Bybelse datum . Ons in die Voortgesette Kerk van God in ag te neem die Bybelse metode. 

Let ook op die volgende uit die voormalige Hoof Rabbi Here Sacks: 

Die Fariseërs, wat in die mondelinge wet geglo asook die Geskryf een verstaan "die Sabbat" 
beteken, hier, die eerste dag van Pesach (15 Nisan). Die Sadduseërs, wat net in die geskrewe wet 
geglo, het letterlik die teks. Die dag ná die sabbat is Sondag. So het die telling altyd begin op 'n 
Sondag, en Shavuot, vyftig dae later, ook val altyd op 'n Sondag. (Sacks L. Judaïsme:. 'N gedagte 
vir Shavuot Arutz Sewa, 3 Junie 2014) 

Christene moet onthou dat Jesus veroordeel die Fariseërs vir vertrou te veel op die mondelinge wet oor 
die geskrewe wet (Mark 7: 5-13). Jesus het vir hulle gesê hulle is "die maak van die woord van God 
kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het. En baie sulke dinge wat jy doen" (Mark 07:13). 



En, soos hieronder getoon, Pinkster verwys na die tyd van die tel van vyftig as wat verband hou met 
eerstelinge: 

16 Telling vyftig dae na die dag ná die sewende sabbat; dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die 
HERE bring. 17 Jy moet uit jul woonplekke twee beweegbrode van twee-tiendes van 'n efa. Hulle 
sal van fynmeel wees; hulle sal gesuurd gebak. Hulle is die eersteling van die HERE (Lev 23: 16-
17). 

Wanneer jy vyftig dae tel tot die dag ná die sewende sabbat, vind jy dat Pinkster is altyd op 'n Sondag te 
kom. Pinkster loop van sononder Saterdag tot sononder Sondag. Irenaeus, wat beweer dat hy ontmoet het 
Polycarpus van Smirna geskryf dat die apostels gehou Pinkster op 'n Sondag (Fragmente van Irenaeus, 7). 

eersteling 

Die gebruik van die term "eersteling" dui op 'n tweede oes. En eintlik is dit ook uitgewys word in die Ou 
Testament: 

16 ... die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land saai; 17 en die 
fees van die insameling aan die einde van die jaar, wanneer jy versamel het in die vrug van jou 
arbeid uit die veld (Eksodus 23: 16-17).  
 
22 En jy moet die Fees onderhou van Weke, van die eerstelinge van die koringoes gegaan en die 
fees van die insameling aan die einde van die jaar se (Eksodus 34:22). 
26 Ook op die dag van die eerstelinge, as julle 'n nuwe spysoffer aan die HERE bring by jou fees 
van die weke moet jy 'n heilige samekoms (Numeri 28:26) het. 

Terwyl sommige Protestantse kommentators verwys na die golf gerf offer as die fees van die eerstelinge 
(bv Radmacher ED ED. Die Nelson Study Bible. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1997, p. 213), dit 
is 'n verkeerde benaming. Terwyl "n gerf van eerstelinge" dan aangebied (Lev 23: 10-11), soos hierbo 
getoon, die Bybel verwys na die Fees van Weke as die tyd van eerstelinge (nie net een gerf). 

Hoe werk die idee van eerstelinge help ons om te verstaan vandag? 

Die Pinksterfees of Fees van Eerstelinge (Eksodus 34:22) herinner ons dat God nou 'n beroep slegs 'n 
klein "eersteling" geestelike oes, met die Laaste Groot Dag koms wat 'n groter oes later beeld. Die lente 
oes, in die meeste gebiede, in veel kleiner as die groter herfs oes, en dit is in ooreenstemming met God se 
plan van verlossing vir die mensdom. 

Maar wat van Jesus? Was Hy nie 'n tipe van eerstelinge? 

Ja, hy was beslis. Paul skryf: 
20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap 
het. 21 Want elke keer as deur 'n mens die dood deur die mens ook kom die opstanding van die 
dooies. 22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so ook almal in Christus lewend gemaak 
word. 23 Maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by 
sy koms. (1 Kor 15: 20-23). 



Christus is die vervulling van die golf gerf offer in Levitikus 23: 10-11. Hy is die gerf van eerstelinge. Hy 
vervul ook die rol wanneer hy opgevaar het na die hemel op die Sondag (die golf gerf offer was op 'n 
Sondag) nadat Hy opgewek (Johannes 20: 1,17). Maar nie hy of sy ware volgelinge waargeneem wat nou 
genoem Paasfees. 

Ook, James wys daarop dat Jesus het ons uit om ook 'n tipe van eerstelinge wees: 
18 Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as 
eerstelinge van sy skepsele (James 1:18) kan wees. 

Dus, terwyl Jesus die oorspronklike eerstelinge aan die golf gerf offer verteenwoordig was, ware 
Christene is as eerstelinge, verteenwoordig deur die Dag van Pinkster. "Eerstelinge" beteken dat slegs 'n 
paar deel van die oes in hierdie wêreld sal wees (vgl Luk 00:32; Romeine 9:27; 11: 5) - maar hulle 
impliseer ook dat daar 'n groter oes sal wees - 'n tyd waar almal wat nog nooit 'n geleentheid vir 
verlossing het sal later 'n ware en werklike geleentheid. 

Let op wat Petrus gesê op Pinkster: 
29 "Broeders, ek kan vry-tot julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook 
begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 30 Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat 
God vir hulle gesweer met 'n eed aan hom dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, 
sou verwek die Christus sit op sy troon, 31 hy wat vooruit gesien het hierdie, gespreek van die 
opstanding van Christus, dat sy siel nie verlaat is in Hades , of het sy vlees ook nie verderwing 
gesien. 32 Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. 33 Daarom word verhef tot 
die regterhand van God verhoog is en van die Vader ontvang die belofte van die Heilige Gees, Hy 
uitgestort . hierdie wat julle nou sien en hoor (Handelinge 2: 29-33) 

Let daarop dat Petrus op Pinksterdag, verwys na Jesus as vrugte en dat Hy opgestaan het. Pinkster toon 
dat God seën hierdie klein oes deur Sy Heilige Gees toestaan sodat ons kan oorkom, sy werk te doen en 
geestelik te groei, selfs al is die lewe in "die teenwoordige bose wêreld" (Gal 1: 4) 

Nou Jesus was nie net die beste van die eerstelinge, Hy was ook die eersgeborene kan wees onder baie 
broeders; 

29 Want die wat Hy vantevore geken het, Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees 
aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders (Romeine 
8:29) kan wees.  
 
5 Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood (Openbaring 1: 5). 

Sedert Jesus is die eersgeborene, beteken dit beslis dat daar ander wat om te wees soos Hy sal wees. So, 
wat oorslaan soos Jesus Christus is ook deel van die boodskap van Pinkster. Natuurlik die idee van om 
soos Christus geleer regdeur die Bybel en is nie beperk tot Pinkster. Let op wat Johannes skryf: 

2 ... ons sal wees soos Hy is (1 Joh 3: 2). 

Want dit is 'n heilige samekoms, is dit waargeneem soortgelyk aan 'n weeklikse Sabbat, maar met offers 
(Deuteronomium 16:16). In die Ou Testament, die fees van die weke wat eersteling, is 50 dae na die 
Sabbat na die Pasga gehou. 



En ná die dood van Christus, die Apostels bymekaargekom op daardie datum. En op daardie datum, is die 
Heilige Gees uitgestort om voorsiening te maak Christene toegang tot God as 'n soort van 
eerstelinge. Jesus was die eerste van hierdie eersteling en Christene wat geroep is in hierdie 
ouderdomsgroep is ook eersteling wees soos Hy is (diegene genoem later is ook te wees as Jesus is nie, 
maar bloot sal nie eersteling). 

Kan Heilige Dae gehou word buitekant Jerusalem? 

Sommige het aangedui dat die Bybelse Heilige Dae nie nou kan gehou word as hulle sou vereis dat almal 
na Jerusalem wou gaan. 

Maar dit was nie die geval histories, selfs met Jesus. 

Teen die begin van Sy bediening, terwyl in Nasaret, Jesus het op die "dag van die week" (Lukas 
04:16). Pinkster is ook bekend as die Fees van Weke / Sabbatte (Deuteronomium 16: 10,16). Dat Lukas 
bedoel die meervoud kan bevestig word deur te kyk na die werklike Griekse term. Die werklike woord 
(nie die Strong's groepering van soos woorde) vir sabbatte, σαββάτων, is meervoud (σαββάτω, as in 

Lukas 14: 1, is enkelvoud). Die gedeelte is letterlik soos volg vertaal: 
16 En Hy het in Nasaret waar Hy opgevoed was. En volgens Sy persoonlike, het Hy in die dae 
van die week, in die sinagoge en staan op om te lees. (Lukas 04:16, Green) 

So, dit help show wat 'n mens 'n heilige dag kan hou, soos Jesus gedoen het, in 'n ander as Jerusalem 
plek. Hy lyk ook moontlik te hou 'n ander heilige dag in Galiléa in Lukas 6: 1-2 (Green JP, sr Interliniêre 
Grieks-Engels Nuwe Testament, derde uitgawe Baker Books, 2002.). 

Miskien is dit moet genoem word dat wanneer die Samaritaanse vrou het aangedui dat aanbidding 
moontlik moet beperk word tot die Jerusalem area (Johannes 4:19), Jesus het gesê dat daar was nie 'n 
Jerusalem aanbid beperking: 

. 21 Jesus sê vir haar: "Vrou, glo My, die uur kom wanneer jy sal nie op hierdie berg en ook nie in 
Jerusalem die Vader sal aanbid 22 Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons weet wat ons aanbid, 
want die saligheid is . van die Jode 23 Maar die uur kom, en dit is nou, wanneer die ware 
aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid;. want die Vader wat hom só aanbid 
soek 24 God is Gees, en dié wat hom aanbid, moet in gees en waarheid. " (Johannes 4: 21-24) 

Die Nuwe Testament toon duidelik dat Heilige Dag of ander aanbidding nie beperk is tot Jerusalem (sien 
ook Mattheus 10:23; 23:24). 

Dit sal opgemerk word dat die Grieks-Romeinse kerke ook erken dat Pinkster, soms na verwys as die fees 
van die weke (Lev 23: 15-16) of die dag van eerstelinge (nommer 28:26) in die Ou Testament, het 
Christelike betekenis . En hulle het nie sy nakoming beperk tot 'n sekere stad. 

Oorweeg ook dat die idee van Christene om eersteling bevestig in die Nuwe Testament (James 1:18). In 
antieke Israel, was daar 'n kleiner oes in die lente en 'n groter oes in die herfs. Die lente Heilige Dag 
Pinkster, wanneer dit behoorlik verstaan word, help prentjie wat God net 'n paar nou 'n beroep vir 
verlossing (Johannes 6:44; 1 Kor 1:26; Romeine 11:15) met 'n groter oes later kom (Johannes 7: 37- 38). 

Baie Grieks-Romeinse kerke onderhou 'n paar weergawe van Pinkster. Tog, gedeeltelik omdat hulle nie 
sekere ander Bybelse feesdae onderhou, hulle kan nie verstaan waarom God is net 'n beroep 'n paar nou, 



en dat Hy wel 'n plan om die hele verlossing bied (Lukas 3: 6; Jesaja 52:10). Maar barmhartigheid 
triomfeer oor die oordeel "(Jakobus 2:13). 

 

 

5. Fees van Trompette: Christus se wederkoms en die gebeure wat 
tot dit 

Die meeste van die Grieks-Romeinse kerke hou nie die Bybelse Heilige Dae wat algemeen voorkom in 
die herfs. Tog, hierdie Heilige Dae beeld baie deurslaggewende gebeurtenisse in God se plan. 

Die Fees van Basuine beeld nie net die koms van Christus na die eersteling wek uit die dood, dit beeld 
ook die verskriklike tyd van verwoesting net voort en die ingryping van Jesus Christus om die lewendes 
van totale uitwissing te red en om die Koninkryk van God op te stel aarde. 

Ons verstaan hoe hierdie fees pas in God se groot meesterplan. 

Is van mening dat daar 'n groot tyd gaping tussen die Dag van Pinkster en die Fees van Trompette. Sedert 
die Nuwe Testamentiese kerk begin op Pinkster en basies eindig wanneer Jesus terugkeer by die laaste 
basuin (1 Kor 15: 51-57), in 'n sin die tydperk tussen Pinkster en die Fees van Trompette kan as 
verteenwoordigend van die kerkbedeling in ag geneem word . 

Die vierde Heilige Dag, die Fees van Trompette, waargeneem word in "die sewende maand, op die 
eerste dag van die maand" (Lev 23: 23-25). 

Die getal sewe in God se plan te kenne dat voltooiing en volmaaktheid. Die sewende maand van God se 
kalender (kom in September en / of Oktober) bevat die laaste vier feeste, beeld die voltooiing van God se 
groot meesterplan vir ons. Die fees wat op die eerste dag van hierdie maand val is die begin van die finale 
gebeure in God se plan. 

Dit is nog 'n jaarlikse dag van volkome rus van 'n mens se gereelde werk, en dit was 'n aandenking van 
basuingeklank wees (Levitikus 23: 24-25). Dit is ook 'n tyd om God se weë (Nehemia 8: 2-3; vgl Esra 3: 
1-7) leer. N groot deel van wat gebeur het met die kinders van Israel was vir ons geskryf "voorbeelde, en 
is opgeskrywe as n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het" (1 Kor 10:11). 
Dit is uit die blaas van trompette wat die Fees van Trompette trek sy naam. 

Daar is 'n groot deel van die simboliese betekenis vasgebind in met die blaas van hierdie trompette, veral 
met betrekking tot die eindtyd waarin ons leef. Dit sal opgemerk word dat die moderne Joodse naam vir 
hierdie datum nie, Rosh Hashanah, is nie Bybelse of selfs oorspronklike vir die Jode. Dit was iets wat 
hulle eeue aangeneem na God dit aan hulle gegee het en na die Ou Testament geskryf is (Kramer, Amy J. 
Rosh Hashana Origins. Kopiereg © 1998-1999 Alles Joodse, Inc.). 

Die Bybel leer ons dat ramshorings geblaas om God se feeste aan te kondig, sowel as om mense te roep 
om te vergader (Numeri 10: 1-3, 10). 

Boek van die Lewe 



Interessant genoeg, het die Joodse geleerdes die Fees van Trompette vasgebind in die "Boek van die Lewe 
'(Peltz M, Rabbi. Wat is in 'n Rosh Hashanah groet? Haaretz, September 17, 2012). Hoekom is dit van 
belang? 

Wel, die Bybel leer ons dat diegene wat in die "Boek van die Lewe" is gelys (Filippense 4: 3; Openbaring 
3: 5) sal opgewek word (Hebreërs 12: 22-23). Wanneer? Op die sewende en laaste basuin: 

51 Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal 
verander word - 52 in 'n oomblik, in die 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal 
weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. 53 Want hierdie 
verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid 
beklee word. (1 Kor 15: 51-53) 

Die Boek van Openbaring leer duidelik dat sewe basuine sal blaas (8: 2), straf kom oor diegene wat nie 
beskerm word deur God (9: 4), en dan God se koninkryk en oordeel sal kom (11: 15-18).Ten slotte is dit 
leer dat diegene wie se name nie in die Boek van die Lewe geskryf die tweede dood (Openbaring 20: 14-
15) sal ervaar. 

basuin storms 

Is van mening dat die Bybel toon dat tydens Israel se geskiedenis, wat swaar is onderbreek met konflikte 
en rebellie, trompette voortgegaan om gebruik te word as waarskuwing toestelle, 'n beroep op arms of as 
Preludes om belangrike boodskappe - altyd 'n gebeurtenis van groot invoer merk om die hele nasie. 

God gebruik ook die profete, onder hulle Jesaja, Esegiël, Hosea en Joël, om Israel te waarsku oor straf Hy 
sal oor hulle bring vir hul voortdurende opstand teen Sy wette. Hierdie profete was om hul stemme te 
gebruik soos trompette om hul waarskuwings om God se mense schallen. 

1 Roep uit die keel, hou nie terug nie; Hef jou stem soos 'n basuin; Vertel my volk hulle 
oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. (Jesaja 58: 1) 

Ons in die Voortgesette Kerk van God werk wat vandag te doen. Ons met alle vrymoedigheid sê van die 
sondes van die samelewing en hoe wêreldgebeure is die aanpassing met behoorlik verstaan profesie - wat 
ons ook poog om te verduidelik. 

Maar daar sal ook letterlike basuin storms kom in die toekoms as die Boek van Openbaring leer 
(Openbaring 8: 1-13, 9: 1-18). Maar die meeste sal nie dié waarskuwings ag slaan. 

Baie van hulle is geblaas in die Boek van Openbaring, en 'n baie was op die Fees van Trompette (Lev 
23:24) word geblaas - hopelik baie kan die verband te sien. 

Maar die belangrikste basuin, in 'n sin, kan die laaste, die sewende een wees. Hier is wat Openbaring leer 
oor die volgende: 

15 Toe het geklink die sewende engel, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: "Die 
koninkryke van die wêreld geword het die koninkryke van onse Here geword en van sy Christus, 
en Hy sal tot in alle ewigheid regeer!" 16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle 
trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid, 17 en gesê: "Ons dank U, Here God, 
Almagtige, Die Een wat is en wat was en wat kom, omdat jy het jou groot mag aangeneem en as 
koning geheers. 18 die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om 
geoordeel te word, en dat jy moet jou dienaars beloon die profete en die heiliges en aan die wat 



vrees Jou naam, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. " 19 Toe het die 
tempel van God is in die hemel oopgegaan, en die ark van die verbond was in sy tempel 
gesien. En daar was weerligte geluide, donderslae, 'n aardbewing en groot hael. (Openbaring 11: 
15-19) 

Die Fees van Basuine beeld die toekoms basuingeklank en die werklikheid dat Jesus sal kom en vestig die 
Koninkryk van God op die aarde. Die goeie nuus van die komende Koninkryk van God is 'n groot deel 
van wat Jesus wil hê dat Sy dienaars om nou te verkondig (Mattheus 24:14; 28: 19-20), en dan sal die 
einde kom (Mattheus 24:14). Die Fees van Trompette punte aan Christus se oorwinning oor die wêreld. 

Grieks-Romeinse geskiedskrywers, soos Jerome en Epiphanius (Catholica Omnia Tabulinum De 
Ecclesiae Patribus Doctoribusque Materia Migne JP argumentum Patrologia Latina Volumen MPL025 
Ab Columna advertensie Culumnam 1415 -. 1542A, pp 922, 930 en Epiphanius (Ephiphanius Die 
Panarion van Ephiphanius van Salamis. : Book II (sektes 1-46) Artikel 1, Hoofstuk 19, 7-9 Frank 
Williams, redakteur uitgewer BRILL, 1987, p 117-119), op rekord geplaas dat die "Nazarene Christene se 
voortgegaan om die val Heilige Dae te hou... in die vierde en vyfde eeue. hulle is ook gehou deur die 
getroue Christene in Jerusalem wat die oorspronklike Christelike gebou in Jerusalem beweer in die vierde 
eeu, totdat hulle opgehou het deur Imperial owerhede (Pixner B. Kerk van die Apostels gevind op Mt. 
Sion. Biblical Archaeology Review, Mei / Junie 1990: 16-35,60). 

Die anti-Semiet John Chrysostom spesifiek probeer om mense te verhoed om die Fees van Trompette in 
die laat vierde eeu (John Chrysostom Homilie ek teen die Jode I: 5; VI:. 5; VII: 2). Maar diegene wat 
probeer om getrou te wees voortgegaan om dit te doen deur die geskiedenis. Die Voortgesette Kerk van 
God doen dit nou. 

 

 

6. Dag van Versoening: Satan Gets Verban 

Die volgende val heilige dag is die Dag van Versoening: 

26 En die HERE het met Moses gespreek en gesê: 27 "Ook die tiende van hierdie sewende maand 
moet die Dag van Versoening Dit sal 'n heilige samekoms wees vir jou, jy moet jul verootmoedig 
en aan te bied 'n vuuroffer aan. die Here. 28 En jy mag geen werk doen op daardie selfde dag, want 
dit is die dag van versoening, om versoening te doen vir jou voor die Here jou God. 29 vir enige 
persoon wat nie verdruk in siel op daardie selfde dag mag wees afgesny van sy mense 30 En enige 
persoon wat enige werk doen op daardie selfde dag, dié siel sal Ek uitroei onder sy volk 31 Jy mag 
géén werk doen;.. dit sal wees 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle . wonings 32 Dit sal 
vir julle 'n dag van volkome rus, en julle moet jul verootmoedig;. op die negende van die maand 
in die aand, van aand tot aand, moet julle jul sabbat hou " (Lev 23: 26-32). 

7 En op die tiende van hierdie sewende maand moet julle 'n heilige samekoms wees. Jy moet jul 
verootmoedig; jy mag geen werk doen nie. (Numeri 29: 7) 

Vas is histories hoofsaaklik hoe die term "jul verootmoedig" het deur die Joodse en geïnterpreteer Kerk 
van God gemeenskappe (hierdie is ook deur sulke Skrifdele geverifieer as Psalm 35:13; 69:10 en Jesaja 
58: 5) te beteken vas, tensy een is een of ander manier siek, en dus is reeds gely het. Aand tot aand 
beteken vanaf sononder tot sononder. 



Die Nuwe Testament self noem die Groot Versoendag, "die Fast" (Hand 27: 9), wat nie net dui daarop dat 
die apostel Paulus dit hou (wat hy per state sou wees in Handelinge 21: 18-24; 28:17 ), maar dat die 
Griekse-vernoem Theophilus (die Christen wat die Boek van Handelinge om aangespreek in Handelinge 
1: 1), ook moes gewees het of nog 'n termyn sou vervang het. 

Oplettend individue verbind met die Kerke van God sal vinnig uit sonsondergang hierdie nag tot sononder 
die volgende aand (as hulle fisies in staat - pleegmoeders, klein kinders, swanger vroue, en verskeie 
verdrukte ander nie verwag om te vas - dit is in ooreenstemming met Joodse gebruike in hierdie gebied, 
sowel). In hierdie vinnig gaan ons sonder kos of drank. 

Vreemd, een Protestantse verslag word beweer dat een van die redes Christene hoef nie te hou die Dag 
van Versoening is, want daar is geen Joodse tempel vandag (Cocherell BL. Indien die volgelinge van 
Christus FAST OP die Groot Versoendag?). Tog, die Bybelse werklikheid is dat die kinders van Israel die 
Dag van Versoening vir eeue voordat daar 'n tempel en die ander werklikheid is dat die Nuwe Testament 
toon dat Christene nou die tempel van God (1 Kor 3: 16-17) . 

 

Twee Bokke 

In die Ou Testament, die Dag van Versoening ingesluit 'n seremonie waar die Asasel bok in die woestyn 
(Levitikus 16: 1-10) gestuur is. Sekere Christene het hierdie stuur van die Azazel bok weg as die tyd 
beeld tydens die millennium wanneer Satan sal gebind word vir 'n duisend jaar in die afgrond 
(Openbaring 20: 1-4). Dit beteken dat hy nie in staat sal wees om te verlei en te mislei gedurende daardie 
tyd. As gevolg van die offer van Jesus, is 'n bok nie opgeoffer om hierdie dag (vgl Hebreërs 10: 1-10) in 
ag te neem. 

Alhoewel Jesus was ons paaslam geslag vir ons (1 Kor 5: 7-8) en Hy is slegs een keer verslaan (Hebreërs 
09:28), sien ons ook 'n ander as Pasga waar Jesus seremonieel verslaan tyd. 

Hoekom? 

Talle het al bespiegel, maar daar kon wees leidrade saam met die feit dat hierdie offer gebeur voor die 
vrystelling van die tweede bok. 

Die oorspronklike Paasfees net tot gevolg gehad dat die kinders van Israel wat verby vir hul sondes. In 
hierdie ouderdom, diegene wat ware Christene beweer die offer van Jesus aan Sy finale aardse Pasga vir 
die betaling van die boete vir ons sondes. Maar ware Christene is 'n klein minderheid van die bevolking 
van die wêreld (Lukas 12:32; Romeine 11: 5). 

Sedert die Bybel noem Satan "die god van hierdie wêreld" wat "verblind" die wêreld (2 Kor 4: 4), het die 
meeste is verblind en het nog nie gedek is deur die offer van Jesus. Tog is dit sal gebeur vir byna almal 
wat sal genoem word - óf in hierdie eeu nie en die ouderdom te kom (Mattheus 00:32). Wat die slagoffer, 
seremonieel nadat die kerkbedeling eindig, help bewys dat die offer van Jesus was nie net vir diegene wat 
geroep is in die kerkbedeling, as God se plan sluit die aanbied van redding vir almal, en nie net vandag 
verkies. 

Deur te wys die offer voor die ander bok vrygestel, toon dit dat Jesus nie weg te neem die sondes van 
Satan. 

Jesus het die straf van al die mense. Maar dit geld nie vir die mens eers na God roep ons en gee ons 
bekering (Johannes 6:44) en ons kom bereid is om berou te wees en ons kom om te glo. Nie net in Jesus, 



maar ons glo dat die Seun en ons glo dat die Vader, dit is, ons glo wat hulle sê. Ook, bewys ons dit deur 
berou, gedoop is, toegestaan word die Heilige Gees (Hand 02:38) en eintlik probeer om te leef soos hulle 
wil hê ons moet leef (vgl 1 Joh 2: 6). 

Gehou deur die geskiedenis 

Die Dag van Versoening is in die 4de eeu het volgens Johannes Chrysostomus wat daarteen gepreek (John 
Chrysostom Homilie ek teen die Jode I:. 5; VI: 5; VII: 2). 

Dit kan ook gesien word in Canon 69/70 van die Siriese Apostoliese Dordtse naby hierdie tyd wat probeer 
om dit (verbied Seaver JE Vervolging van die Jode in die Romeinse Ryk (300-438), Uitgawe 30 van die 
Universiteit van Kansas publikasies:. Humanistiese studies. Universiteit van Kansas Publications, 1952, 
pp. 34-35). 

'N Moslem dokument, gedateer uit die tydperk van die vyfde-tiende eeu, bepaal dat Jesus en sy dissipels 
het die vinnige op dieselfde dae as die Jode. Dit dui daarop dat Judeo-Christene is steeds die Dag van 
Versoening hou terwyl die Grieks-Romeine vorendag gekom met 'n 50 dag Lenten- 

vas tydperk dat Jesus nie hou (Tomson P. Lambers-Petry L. Die Beeld van die joods-Christene in Antieke 
Joodse en Christelike literatuur, Deel 158, 2003, pp 70-72;. Stern SM aanhalings uit apokriewe evangelies 
in '. . Abd Al-Jabbar Journal of Teologiese Studies, NW Vol XVIII, (1) April 1967:.. 34-57). Verslae van 
ander geskiedkundiges ondersteun hierdie siening (bv Pines, pp. 32-34). Verder sien ons historiese berigte 
dat dit is nog steeds in Transylvania in die 16de eeu het (Liechty, pp. 61-62). 

Die ou Radio Church of God waargeneem die Dag van Versoening (en die ander Heilige Dae) dwarsdeur 
die 20ste eeu. Ons in die Voortgesette Kerk van God voortgaan om dit in ag te neem vandag. 

 

 

7. Huttefees: 'n kykie van wat die wêreld lyk Onder Christus se 
Heerskappy 

Die Huttefees dui op 'n hoogtepunt gebeurtenis in God se plan. Na Jesus vir ons sondes gesterf om die 
mensdom te verlos, en nadat Hy het ons die Heilige Gees en gepluk uit 'n volk vir sy naam geword 
konings en priesters geword met Hom op aarde (Openbaring 05:10), en na sy wederkoms, en nadat Hy 
uiteindelik al die sondes op die kop van Satan te skei hom en die sondes van die teenwoordigheid van 
God en Sy mense geplaas het (maak ons uiteindelik by at-een met hom, versoening), dan is ons gereed vir 
daardie finale reeks van gebeure, die aanvang van die stigting van die duisendjarige Koninkryk van God 
op aarde. 

Die Huttefees dui op die geestelike en materiële oorvloed wat sal plaasvind gedurende die vrederyk van 
Jesus Christus wanneer mense God se wette sal hou sonder misleiding Satan se (Openbaring 20: 1-6). Dit 
is in teenstelling met wat nou gebeur in 'n wêreld deur Satan mislei (Openbaring 12: 9). Sataniese 
misleiding, wat dan sal weg wees (Openbaring 20: 1-3), is deel van die rede waarom die meeste wat 
Christenskap bely is mislei deur 'n mooi 'onwaar ministers asook die rede waarom baie van dié ministers 
is mislei (2 Kor 11: 14-15). 

Jesus self, het die Huttefees, en geleer dit ook per Johannes 7: 10-26. 

Hier is 'n paar instruksies daaroor uit die Hebreeuse geskrifte: 



33 Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê: 34 "Praat met die kinders van Israel toegespreek 
en gesê:." Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit die Huttefees wees vir sewe dae 
na die Here 35 Op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms. Jy géén beroepswerk mag doen 
nie. 

41 En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vir sewe dae in die jaar. Dit sal 'n ewige 
insetting wees in julle geslagte. Jy sal dit vier in die sewende maand. 42 Jy moet in hutte woon vir 
sewe dae. Almal wat inheems Israeliete moet in hutte woon, (Levitikus 23: 33-35,41-42) 

13 "Jy mag die Huttefees sewe dae neem, ... 14 En jy moet vrolik wees op jou fees, jy en jou seun en 
jou dogter en jou slaaf en jou slavin en die Leviet en die vreemdeling en die wees en die 
weduwee, wat in jou poorte is. 15 Sewe dae lank moet julle 'n gewyde fees tot eer van die Here jou 
God op die plek wat die Here verkies te hou, want die Here jou God jou sal seën in al jou 
inkomste en in al die werk van jou hande, so dat jy net maar vrolik wees. 

16 "Drie keer per jaar moet al jou manspersone voor die Here jou God op die plek wat Hy kies: op 
die Fees van Ongesuurde Brode, by die fees van die weke en op die huttefees; en hulle nie sal kan 
verskyn voor die Here met leë hande 17 Elke man sal gee as hy in staat is, ooreenkomstig die seën 
van die Here jou God wat hy jou gegee het (Deuteronomium 16: 13-17).. 

God het antieke Israel in hutte laat woon / hutte ( 'sukkos' in Hebreeus) in die woestyn vir dekades 
voordat hulle die beloofde land ingegaan. Diegene hutte, in 'n sin, uitgebeeld dat hulle net erfgename van 
die beloofde land. Selfs tydens die Millennium, wanneer die koninkryk van God heers oor sterflike nasies, 
sal die sterflike mense wees net erfgename van die koninkryk. Hulle moet oorkom en te groei in kennis en 
wysheid om die beloftes beërf. 

God sê van Efraim (soms die uitbeelding van 'n tipe van die hele Israel in die Bybel) dat hulle sal "woon 
in tente, soos in die dae van die fees" (Hosea 12: 9, Douay-Rheims). Israel, in die woestyn, was 'n tipe 
van al die mense wat moet deurgaan beproewings om die beloftes (1 Kor 10:11) erf. Hulle was 
vreemdelinge, wat wag om die beloftes van God beërwe nie. 

Ons Christene is om te besef dat ons het geen permanente stad in hierdie wêreld en kyk na die een te kom 
(Hebreërs 13:14). Die verblyf in tydelike wonings in die Huttefees help herinner ons aan dat. Christene 
moet kerkdienste by te woon, indien moontlik, elke dag van die huttefees te leer (Deuteronomium 31: 10-
13; Nehemia 8: 17-18) om lewende offers, wat ons "redelike godsdiens" (Romeine 12: 1) . 

Die Huttefees is 'n tyd om te bly (Deuteronomium 14:26; 16:15). Die gebruik van die verwante tiende 
(algemeen bekend staan as "tweede tiendes") toon dat dit 'n tyd van oorvloed wees (Deuteronomium 14: 
22-26), maar ook dat die bediening sorg van geneem moet word in hierdie ouderdomsgroep 
(Deuteronomium 14: 27). Die Huttefees help prentjie die tyd van duisendjarige oorvloed. Dit gee ons 'n 
kykie in die tyd na Jesus se wederkoms. 

Die millennium verteenwoordig die sewende dag van God se 7000 jaar plan. Dis interessant dat elke sewe 
jaar, die boek van die wet beveel om gelees te word by die Huttefees (Deuteronomium 31: 10-13). Dit 
help prentjie wat die wet, insluitende die tien gebooie, sal in die millennium gehou word, as die Bybel 
toon die wet sal dan geleer word (Jesaja 2: 2-3; meer op die gebooie kan gevind word in ons gratis aanlyn 
boekie Die tien Gebooie). Dit is lewend volgens God se wette wat gedurende die millennium seëninge en 
oorvloed sal bring. 

Ons Christene nou wag die komende millennium en die verandering wat plaasvind by die laaste basuin (1 
Kor 15:52), wat ook die eerste opstanding genoem: 



4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en die oordeel gegee om hulle. Toe sien ek 
die siele van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, wat nie sy 
beeld die dier of aanbid het, en het sy merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het 
nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar 
lank. (Openbaring 20: 4) 

Die Bybel toon dat nadat Jesus versamel die Kerk homself en nadat Hy gaan sit op sy troon, waar ons sal 
regeer saam met Hom, sal Hy die nasies versamel voor hom en sê aan die Christene: 

34 Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat 

wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld (Matt 25:34). 

Nou, diegene wat die huttefees te vier uitsien na hierdie as dit prentjie help die duisendjarige koninkryk. 

In die vroeë tweede eeu, Papias van Hierapolis gesê: 

[T] hier sal 'n tydperk van 'n paar duisend jaar na die opstanding van die dooies wees, en dat die 
koninkryk van Christus sal opgestel word in materiële vorm op hierdie baie aarde. 

Die nakoming van die Loofhuttefees is 'n skaduwee van die toekomstige duisendjarige koninkryk van 
God dat getroue Christene sedert die Nuwe Testament bewaar. 

Waar kan dit gehou word? 

Die Huttefees is in wese 'n "pelgrimstog" (Psalm 84: 1-5) tydperk, wat beteken dat dit gewoonlik behels 
reis buite 'n mens se normale gemeenskap. Jesus se kan woon saam met die mens wanneer hy hier was 
(Soos die Griekse woord ἐσκἠνωσεν in Johannes 1:14 vertaal kan word per Green JP. Interliniêre Grieks-
Engelse Nuwe Testament. Baker Books, 1996, 5de druk 2002, p. 282). 

Terwyl sommige valslik beweer dat die Huttefees uit die verlede deur die huidige tye net in Jerusalem 
gehou moet word, dit 'n fout. Die kinders van Israel was nie eens in Jerusalem vir eeue na die gebooie vir 
sy nakoming in Levitikus 23 opgeteken-vandaar Jerusalem was nie 'n aanvanklike opsie vir hulle. Die 
Bybel toon die Huttefees kan in behalwe Jerusalem stede (Nehemia 8:15; vgl Deut 14: 23-24) gehou 
word. Tydens die tweede tempel periode (530 vC - 70 nC), Jode dikwels het dit elders (Hayyim Schausse 
opgemerk, "Sukkos was 'n groot fees selfs buite Jerusalem." Schausse H. Die Joodse Feeste: 'n Gids tot 
hul geskiedenis en Onderhouding, 1938. Schocken, p. 184). 

Dit kan ook van belang wees om daarop te let Polycarpus van Smirna in die 2de eeu (Life van Polycarpus, 
Hoofstuk 19.) en sekere ander in Klein-Asië in die laat 4de eeu het die Huttefees in Klein-Asië, nie 
Jerusalem. Dit word bevestig deur bronne soos die Katolieke heilige Jerome (Patrologia Latina Volumen 
MPL025 Ab Columna advertensie Culumnam 1415 - 1542A) en navorsing wat deur die 20ste eeu kardinaal 
Jean Danielou (Danielou, kardinaal Jean-Guenole-Marie Die Teologie van Joodse Christendom. . Vertaal 
deur John A. Baker. Die Westminister Press, 1964, pp. 343-346). 

A negentiende eeu anti-duisendjarige geleerde naam van Giovanni Battista Pagani het die volgende oor 
die Egiptiese Bishop Nepos van die derde eeu en diegene wat die millennium ondersteun: 

... almal wat 'n millennium geraamde volgens Joodse idees leer en sê dat gedurende die 
millennium, sal Mosaïese wet herstel ... Dit is genoem Judaical Millenarians, nie as wese Jode, 
maar as hy uitgevind en gehandhaaf n millennium volgens ... Die skoolhoof skrywers van hierdie 
fout was Nepos, 'n Afrikaanse Bishop, teen wie St. Dionysius het sy twee boeke oor beloftes; en 



Apollinaris, wie St. Epiphanius verwar in sy werk teen ketterye. (Pagani, Giovanni Battista. 
Uitgegee deur Charles Dolman, 1855, pp. 252-253) 

Dit moet interessant wees om daarop te let dat nie Bishops Nepos nie Apollinaris was Jode, maar is 
veroordeel vir die feit dat 'n godsdiens wat "Joodse" oortuigings gehad. En sedert Apollinaris is 'n 
Katolieke heilige genoem, behoort dit duidelik te wees dat die gerespekteerde nie-Joodse Christen leiers 
in die vroeë derde eeu duidelik het hou om idees wat veroordeel deur die allegorists. Die feit dat hulle 
gehad het om "Wet van Moses" is 'n bewys dan dat hulle albei die betekenis van verstaan en het die 
Huttefees, maar met 'n Christelike klem. 

Die Grieks-Romeinse biskop & heilige Methodius van Olympus in die laat 3de of vroeë 4de eeu geleer dat 
die Huttefees is beveel en dat dit moes lesse vir Christene: 

Want elke keer as in ses dae het God die hemel en die aarde, en klaar die hele wêreld, en dan op 
die sewende dag van al sy werke wat Hy gemaak het, en die sewende dag geseën en dit geheilig, 
so sal ook deur 'n figuur in die sewende maand, wanneer die vrugte van die aarde is versamel in, 
ons beveel het om die fees vir die HERE hou, ... word aangesê dat die fees van ons Tabernakels 
sal gevier word om die Here ... Want soos die Israeliete, wat het die grense van Egipte, die eerste 
keer aan die Tabernakels, en hiervandaan, het weer uiteengesit, in die land van belofte, so ook 
doen ons. Want Ek het ook, met my voete op en gaan voort uit die Egipte van hierdie lewe, die 
eerste keer na die opstanding, wat is die ware fees van die Tabernakels, en daar met die opstel van 
my tent, versier met die vrugte van die grond, op die eerste dag van die opstanding, wat is die dag 
van die oordeel, te vier saam met Christus die millennium van rus, wat die sewende dag genoem, 
selfs die ware Sabbat. (Methodius. Banquet van die tien maagde Diskoers 9) 

Die Rooms-Katolieke priester en geleerde Jerome gesê dat Nasarener Christene het dit en dat hulle geglo 
het dat dit verwys na die duisendjarige vrederyk van Jesus Christus (Patrologia Latina Volumen MPL025 
Ab Columna advertensie Culumnam 1415 - 1542A). Dit hou van die Huttefees deur Nasarener Christene 
in die laat vierde eeu is ook bevestig deur die Rooms-Katolieke en Oosters-Ortodokse heilige Epiphanius 
van Salamis. 

Christen Verskille van die Israeliete 

Hoofsaaklik gebaseer op Nuwe Testament Christene hou die Huttefees 'n bietjie anders as die Israeliete 
gedoen het. 

Rekords dui daarop dat die Huttefees blyk te gewees het in Europa gehou tydens die Middeleeue 
(Ambassador College Korrespondensie Kursus, Les 51. "En die vrou het gevlug na die woestyn, waar sy 
'n plek het ..." Openb 12: 6 . 1968) sowel as spesifiek in Transylvania in die 1500's (Liechty, pp. 61-62), 
op plekke sonder palmtakke. Daar is 'n paar bewyse wat daarop dui dat dit in die Amerikas in die 1600 en 
1700 gehou is. Dit is gehou deur die ou Radio Church of God en Worldwide Church of God oor die hele 
wêreld in die 20ste eeu. 

Ons in die Voortgesette Kerk van God voortgaan om dit in plekke rondom die wêreld te hou en ons leer 
ook dat die Huttefees dui op die vrederyk van Jesus Christus in die koninkryk van God. 

Die Huttefees is waargeneem deur baie moderne Christene in óf tente of motel / hotelkamers funksioneer 
as "tente" -temporary dwellings- en nie net in palmtak hutte wat die Israeliete wat normaalweg gebruik 
word. Die Nuwe Testament toon dat Christene 'n ander tent (vgl Hebreërs 8: 2; 9: 11-15), wat in 
ooreenstemming is met sonder om persoonlik 'n palm-stand te bou. Die Bybel toon dat die kinders van 
Israel dan hoofsaaklik in tente per Exodus 33: 8 (en soms ander glo tydelike, per Deuteronomium 4: 45-
49, huise) terwyl hulle in die woestyn, veertig jaar lank, en dat God beskou diegene as " tente "per 
Levitikus 23:43. Woon in tente of motel kamer is 'n soortgelyke tipe tydelike woning / tent vandag. 



Die Bybel toon Christene hoef nie diereoffers / offers (Hebreërs 9: 9) soos die brandoffers wat die kinders 
van Israel wat gebruik word om voorsiening te maak tydens die Loofhuttefees (Lev 23: 36-37). In plaas 
daarvan, ons moet onsself aan te bied as lewende offers, wat is ons redelike godsdiens (Romeine 12: 1) -
wat normaalweg sluit gereeld by te woon kerkdienste tydens die Loofhuttefees. 

Sommige mag dalk wonder waarom die bywoning van dienste vir al die dae gedoen word by die 
Huttefees, maar dit is nie nodig vir die Dae van Ongesuurde Brode. Die basiese skriftuurlike rede is dat 
die bevel sê: "Jy mag die Huttefees onderhou sewe dae ... Sewe dae lank moet julle 'n gewyde fees tot eer 
van die Here jou God op die plek wat die Here verkies te hou" (Deuteronomium 16: 13,15) , maar dit is 
nie so gestel wat verband hou met die dae van ongesuurde brode-die opdragte vir dit sê vir ongesuurde 
brode eet vir sewe dae in Lev 23: 6 en Deuteronomium 16: 3, in teenstelling met die fees te neem vir sewe 
dae (ons maak 'n 'slagoffer' van die sewe dae van die ongesuurde brode eet ongesuurde brode op elk van 
die dae). Die Bybel sê ook dat dit in tydelike wonings in die Huttefees (Lev 23:42), maar nie noem 
hierdie verband hou met die ander Heilige Dae. 

Sedert Satan sal gebind word vir die vrederyk (Openbaring 20: 1-2), sal daar minder misleiding wees 
dan. Gaan weg vir die tyd van die Huttefees en daaglikse vergadering help prentjie 'n tyd wanneer die 
wêreld heel anders as wat dit nou is, sal wees. 

"U Koninkryk kom!" (Mattheus 06:10). 

Die Bybel leer dat die Huttefees gehou sal word in die Millennium en God sal uiteindelik 
'Tabernakel' met ons 

Bybelprofesie dui aan dat die Huttefees in die millennium sal gehou word: 
16 En dit sal so wees dat almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal 
tot jaar gaan van jaar tot voor die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid en om die 
huttefees te hou slaag. 17 En dan sal al die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor 
die Koning, die HERE van die leërskare, te aanbid nie hulle sal geen reën kry nie.18 As die geslag 
van Egipte nie optrek sal kom en ingaan, sal hulle geen reën het; hulle sal die plaag wees 
waarmee die HERE slaan die nasies wat nie optrek om die huttefees te vier ontvang. 19 Dit sal die 
straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die huttefees (: 16-19 
Sagaria 14) te hou. 

So die Bybel leer dat God sal verwag al die Huttefees in die toekoms te hou. Selfs Katolieke 
kommentators erken dat God se plan sluit die Huttefees. A-Katolieke kommentaar op gedeeltes in Sagaria 
14 state: 

In die mean time soos voor vervolg die Kerk sal omskep word, en met groot toewyding sal die 
feestelikhede te vier, en oefen godsdienstige rituele om God se eer, en sal verdien groot 
beloning. (Die oorspronklike en ware Douay Ou Testament Van Anno Domini 1610 Deel 2, p. 
824) 

Die koninkryk van God sal vervang al die koninkryke van hierdie wêreld (Openbaring 11:15), en hierdie 
fees help prentjie dit deur te skei (vgl Openbaring 18: 4; 1 Joh 2: 18-19) Christen pelgrims (1 Petrus 2: 1-
12) uit hul gewone roetine. 
Die bewaring van die Huttefees gee ons 'n kykie in hierdie tyd van wat sal gebeur in die toekoms 
vrederyk. Die Bybel toon ook dat later, "het die tent van God" sal wees op die aarde "en Hy sal woon 
met" ons (Openbaring 21: 3). 



Die behoud van die Huttefees nou is 'n voorsmaak van die dinge wat in die koninkryk van God te kom. 

 

8. Laaste Groot Dag: God se Ongelooflike plan van Verlossing vir 
die mensdom 

Dit agtste dag, die dag wat onmiddellik volg op die sewe dae van die huttefees, beeld die voltooiing van 
die plan van verlossing. 

Die "Boek van die Lewe" - tipering redding - sal oopgemaak word (Openbaring 20:12). Dit is net voor die 
nuwe hemel en die nuwe aarde (Openbaring 21: 1). Die Jode noem hierdie fees Shemini 'Azeret, wat 
beteken "agtste dag van die vergadering" (ook impliseer dat die vorige sewe dae van die huttefees was 
dae van die gemeente). 

Hier is meer op die agtste dag van die Bybel: 

34 ... "Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit die Huttefees vir sewe dae na die 
Here te wees. ... 36 En op die agtste dag moet jy 'n heilige samekoms wees. ... Dit is 'n gewyde 
byeenkoms, en jy géén beroepswerk mag doen nie. (Lev 23: 34,36) 

Vandag is dikwels om in Church of God kringe as die Laaste Groot Dag verwys, as gevolg van wat die 
Nuwe Testament daaroor: 

37 Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: "As 
iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink. 38 Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: uit sy 
hart sal strome van lewende water vloei. " (Johannes 7: 37-38) 

So Jesus het hierdie dag wat onmiddellik volg op die fees beeld die millennium, en geleer oor dit. 

Na afloop van die millennium, wat gebeur? 

A opstanding (Openbaring 20: 5). 

Die dood staan voor God. Dit sou sluit nie ware Christene vandag, as hulle opgewek wanneer Jesus 
terugkeer. Diegene in hierdie opstanding moet diegene wat in onkunde van God se ware plan gesterf 

in vorige eeue. Dit is wat die oordeelsdag Jesus herhaaldelik genoem: 

7 En as jy gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. " ... 14 En almal wat 
julle nie ontvang nie hoor jou woorde, wanneer jy gaan uit daardie huis of daardie stad uit en 
skud die stof van julle voete af. 15 Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal meer draaglik vir die land van 
Sodom en Gomorra in die oordeelsdag as vir daardie stad wees! (Mat 10: 7,14-15) 

23 En jy, Kapérnaüm, wat verhoog is na die hemel, jy sal tot die doderyk toe neergestoot 
word; want as die kragtige dade wat in julle plaasgevind het in Sodom gedoen het, sou hy bly 
staan het tot vandag toe. 24 Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom in die oordeelsdag 
as vir julle. (Mat 11: 23-24) 

Let daarop dat dit verdraagliker wees in die oordeelsdag vir diegene God vernietig in Sodom en Gomorra 
(Genesis 19:24) as vir diegene wat willens en wetens Christus en die boodskap van Sy koninkryk 
verwerp. 



Jesus het ook geleer dat "alle sondes vergewe word" (Mark 03:28), behalwe die "onvergeeflike sonde" 
(Mark 03:29). Dit is met die vervulling van die Laaste Groot Dag wat almal wat nie die geleentheid gehad 
het om verlossing werklik sal moet daardie geleentheid, en byna al daardie aanbod aanvaar. 

Byna alle mense wat ooit geleef het, sal gered word! 

In die 2de eeu, Polycarpus van Smirna na bewering geleer oor die Huttefees en die Laaste Groot Dag (Life 
van Polycarpus, Hoofstuk 19). 

Die Bybelse waarheid is dat, as gevolg van God se liefde, Jesus het gekom om te sterf vir almal: 

16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun, sodat elkeen wat in Hom 
glo, nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe. 17 Want God het sy Seun nie in die wêreld 
gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan 
word. (Johannes 3: 16-17) 

So het die liefdevolle God stuur Sy Seun vir 'n relatiewe paar of die wêreld om te sterf? 

Protestante, wat dikwels aanhaal Johannes 3:16, is geneig om te leer dat die wêreld gered kon word, maar 
dat die oorgrote meerderheid wat ooit geleef het, sal ly in foltering vir ewig. dit lyk asof hulle ook oor die 
hoof dat Jesus gekom het vir almal (Johannes 03:17) om te sterf. Is dat die tipe plan van verlossing wat 'n 
God wat alwetend en liefde sal kom met? Sê die Bybel ondersteun die idee dat almal nou kan gered 
word? Indien nie, is dit regverdig? 

Sedert God is alwetend en almagtig en liefde (1 Johannes 4: 8,16), sou God het die meeste bestem wat 
ooit geleef het aan die ewige marteling? 

Geen. 

Sekerlik God is wys genoeg om 'n plan wat regtig werk nie. 

Romeine 9: 14-15 verklaar: 

14 Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Beslis nie! 15 Want Hy sê vir Moses gesê: 
"Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil 
ontferm." 

Ons weet dat God in die Ou Testament, en 'n paar ander deel van Israel gekies het. Hoe is dit liefde as die 
res is veroordeel tot die ewige marteling? 

God "wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kan kom nie" (1 Timoteus 2: 
4). Die rede dat nie almal in hierdie wêreld geroep is omdat Hy geweet die meeste sou nie reageer en 
verduur met die waarheid tot die einde toe om gered te word (vgl Mark 13:13; Lukas 8: 5-15). Maar dit 
beteken nie dat diegene wat nie genoem nou is al afgesny en verloor. 

Die Bybel leer ons dat baie mense doelbewus verblind in hierdie wêreld (Joh 12: 37-40; Jesaja 
44:18). Diegene wat verblind in hierdie ouderdomsgroep nog 'n kans (vgl Joh 09:41; Jesaja 42: 16-
18). Let ook: 

14 Ek sal weer doen 'n wonderlike werk onder hierdie mense ... 24 En dit wat in gees gefouteer om 
begrip sal kom, En diegene wat gekla sal lering aanneem. (Jesaja 29: 14,24) 

Daar is geen aanneming van die persoon by God (Romeine 2:11). Daar sal 'n geleentheid vir almal as "al 
die eindes van die aarde sal sien die heil van onse God" (Jesaja 52:10) wees. 



Diegene wat nie deel van hierdie eerste opstanding, met die naam "die res van die dood" (Openbaring 20: 
5), is opgewek na die millennium is verby. Dit is 'n fisiese opstanding en sal diegene wat voel dat hul 
hoop is afgesny (Esegiël 37: 1-14) betrek. 

Alhoewel hulle skuldig maak aan die sonde sal geoordeel word (Openbaring 20:12; Romeine 3:23; vgl 1 
Petrus 4:17), "Mercy roem teen die oordeel" (Jakobus 2:13). God sal hou gerig oor alle vlees (Jeremia 
25:31; Jesaja 03:13) en baie sal reageer (Jesaja 65:24). Hoewel nie almal sal Sy aanbod aanvaar, en dit is 
nie 'n tweede kans (diegene wat werklik 'n kans gehad het en ten volle verwerp God se Heilige Gees sal 
die geleentheid kry om vergewe te word per Mark 03:29), sal baie berou. Die Laaste Groot Dag help wys 
hierdie. 

Oorweeg ook die volgende: 

19 o HERE, my sterkte en my beskutting, my toevlug in die dag van benoudheid, Die nasies kom 
na jou toe gekom van die eindes van die aarde en sê: "Ja, ons vaders geërf het leuens, 
waardeloosheid en nuttelose dinge." 20 Sal 'n man maak gode vir homself, wat nie eers 
gode 21 "Daarom, kyk, Ek sal hierdie keer veroorsaak dat hulle om te weet, Ek sal hulle laat my 
hand en my mag; en hulle sal weet dat my Naam is die Here (Jeremia 16: 19-21). 

17 En die res van dit maak hy 'n god, sy gesnede beeld. Hy val neer voor dit en aanbid dit, bid tot 
dit en sê: "Red my, want u is my god!" 18 Hulle weet nie en begryp nie; Vir het Hy hulle oë is 
toegesmeer, sodat hulle nie kan sien nie, hulle harte, sodat hulle nie kan verstaan nie. ... 22 Ek delg 
jou oortredinge uit soos 'n newel, jou oortredinge, en soos 'n wolk, jou sondes. Keer terug na My, 
want Ek het jou verlos. (Jesaja 44: 17,18,22) 

Selfs diegene wat vals tradisies, insluitend dié wat afgodedienaars was (Jesaja 44: 17-18) aanvaar word, 
sal hul eerste werklike geleentheid tot redding (Jesaja 44:22) het. Miljarde deur die eeue heen in Afrika, 
Europa, Asië, die Amerikas, en die eilande nog nooit gehoor van Jesus en die ware evangelie van die 
koninkryk-en God vantevore geken het hierdie en het 'n plan (Romeine 11: 2). 

Ons in die Voortgesette Kerk van God is dit eens dat "Ons God is die God van heil" (Psalm 68:20) en leer 
dat Hy 'n plan van verlossing wat regtig werk vir meer as net 'n relatiewe paar. 

Daar is net een naam onder die hemel waardeur die mens gered kan word (Hand 04:12; vgl Jesaja 43:11) 
en dit is Jesus Christus (Hand 04:10; Johannes 3:18). Aangesien die meeste van die mensdom nooit die 
waarheid oor Jesus en die evangelie van die koninkryk van God het gehoor (Vir meer besonderhede, sien 
ons gratis boekie Die Evangelie van die Koninkryk van God op www.ccog.org), en "alle vlees sal die heil 
sien van God "(Lukas 3: 6), sal daar 'n geleentheid vir almal om te bereik redding-in hierdie eeu of die eeu 
wat kom (:;: 29-30 Lukas 13 31-32 vgl Matt 12) wees. 

Die toekoms eeu wat kom kom na die tweede opstanding (soos die ware Christene ten tye opgewek by die 
eerste opstanding per Openbaring 20: 5-6) en sluit die tyd van die wit troon oordeel (Openbaring 20: 11-
12). Jesaja (Jesaja 65:20), asook die Romeinse en Ortodokse Katolieke heilige Irenaeus (Adversus 
Haereses, Boek V, Hoofstuk 34, Verse 2-3,4), het aangedui dat hierdie spesifieke ouderdom te kom oor 'n 
honderd jaar lank sou wees. 

Hierdie idee is nog steeds in die Middeleeue gehou word deur diegene wat die Kerk van Rome vervolg 
soos gerapporteer deur die inkwisiteur biskop Bernard Guidonis (BERNARD GUI: Inquisitor se 
Handleiding, Hoofstuk 5). 

Hierdie leer is geleer deur die Radio / Worldwide Church of God in die 20ste eeu en dit nog geleer deur 
die Voortgesette Kerk van God. 



God se plan van verlossing 

Die behoud van die Bybelse Heilige Dae herinner ware Christene van God se ware plan van 
redding. Die Voortgesette Kerk van God verstaan hoe God se plan met betrekking tot hierdie uit deur die 
nakoming van Sy Feeste (Lev 23:37) gelê. 

God leer duidelik dat hy nie wil heidense praktyke gebruik om Hom te aanbid: 

29 Wanneer die Here jou God sny voor julle uit die nasies waarheen jy gaan om in besit neem, en 
jy hulle verplaas en in hulle land woon, 30 neem in ag dat jy nie daardeur verstrik raak om hulle 
te volg, nadat hulle voor jou uit verdelg , en dat jy nie na hulle gode vra en sê: Hoe het hierdie 
nasies hulle gode gedien? Ek sal ook dieselfde doen. " 31 Jy mag jou God op dié manier nie 
aanbid die Here; vir elke gruwel vir die Here wat Hy haat hulle vir hulle gode gedoen; want hulle 
verbrand selfs hulle seuns en dogters in die vuur vir hulle gode. 32 Alles wat ek julle beveel, moet 
versigtig wees om dit in ag te neem; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van wegneem van 
dit. (Deuteronomium 12: 29-32) 

Diegene wat heidense aanbidding praktyke kombineer met Bybelse dié onbekende God se plan van 
verlossing en oor die algemeen verstaan dit nie. 

Die Nuwe Testament toon dat die apostel Paulus waargeneem Bybelse feesdae (bv Hand 18:21; 20: 6,16; 
27: 9; 1 Kor 5: 7-8, 16: 8) as hy die wet en gebruike van hou sy mense. 

Paul spesifiek veroordeel waarin heidense praktyke met Bybelse voorskrifte (1 Kor 10: 20-23). Paulus 
self aangedui naby die einde van sy lewe dat hy al die praktyke Jode wat nodig is om te hou gehou 
(Handelinge 28: 17-19; vgl Hand 21: 18-24) en dat sou gehad het om al die heilige dae in Levitikus gelys 
sluit 23. 

As 'n reël, die Grieks-Romeinse kerke nie die apostel Paulus se vermaning volg om hom na te boots as hy 
Christus (1 Kor 11: 1) nageboots nie die apostel Johannes se vermaning om voort te gaan om te loop as 
hy en Jesus het (1 Joh 2: 6 , 18-19), omdat hulle nie al die Bybelse Heilige dae onderhou. Ook dié kerke 
gewoonlik kombineer nasies praktyke in hul aanbidding agenda, wat die apostels gekant (1 Kor 10: 20-
23; 2 Kor 6: 14-18; Judas 3-4, 12; 1 Joh 2: 6). 

Deur nie die behoud van God se Heilige Dae, maar in plaas daarvan nie-Bybelse plaasvervangers, baie 
mense nie besef dat sonde moet werklik uit ons lewens te wees, dat God net 'n beroep 'n paar nou, wat al 
'n geleentheid sal hê vir redding in hierdie eeu nie en die eeu wat kom, en byna almal wat ooit geleef het, 
sal in die later oes gered word. 

God se Heilige Dae lê dele van Sy verlossingsplan dat die meeste nie verstaan nie. Dit is 'n wonderlike en 
liefdevolle plan. 

 

 

9. wanvertalings en die Sabbat 

Hoekom doen die meeste wat Jesus bely nie die Bybelse Heilige Dae te onderhou? In bykomend tot anti-
Judaïstiese sentiment, kompromie, onkunde, en misplaas idees oor 'n tradisie, 'wanvertalings is 'n rede 
waarom baie lyk nie bereid is om te aanvaar dat hulle nodig het om God se feeste te onderhou. 



Daar is gewoonlik 'n paar verkeerd vertaal / misverstaan gedeeltes wat mense geneig is om te verwys na 
as veronderstel 'bewys' dat die Bybelse feesdae weg gedoen met. 

Kolossense 2: 16-17 

Waarskynlik die mees algemene gedeelte van die Bybel wat dikwels aangehaal as "bewys" dat die Sabbat 
en die Bybelse Heilige Dae weg gedoen is Kolossense 2: 16-17. So, kom ons ondersoek 'n effense 
verkeerde vertaling daarvan: 

16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwemaan 
of sabbat nie: 17 wat 'n skaduwee van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan 
Christus (Kol 2: 16-17, NV). 

Bogenoemde vertaling is naby, maar dit 'n woord "is" (wat is die rede waarom die KJV vertalers 
sit is in kursief) wat nie in die oorspronklike Griekse bygevoeg. 

'N Ware letterlike vertaling sou dit uitlaat as dit nie in daar. Let op die Strong's Concordance getalle en 
verwante woorde vir vers 17: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge; die…. maar .... liggaam ............ van ... Christus.   

Dit sal opgemerk word dat 9999 beteken dat daar geen woord in die Bybelse teks-die woord "is" is nie in 
hierdie Skrif. 

Omdat dieselfde drie Strong's woorde (# 4983, 3588, en 5547) is vier ander keer gebruik in die Nuwe 
Testament en in daardie tyd die KJV vertaal dit as "liggaam van Christus" (Romeine 7: 4; 1 Kor 10:16; 1 
Kor 00:27; Ef 4:12) - net soos die NAV-so moes die KJV. 

Daarom, as die vertalers was eenvoudig in ooreenstemming met hulself, hulle sou vertaal Kolossense 2: 
16-17 om staat (en ingesluit hakies of kommas): 

16 Laat niemand julle dan oordeel in spys en drank of met betrekking tot 'n fees of 'n viering van 
die nuwemaan of van 'n sabbat 17 (vir daardie dinge is 'n skaduwee van die toekomstige dinge), 
maar die liggaam van Christus. 

Of in ander woorde, moenie toelaat dat diegene buite die "liggaam van Christus" (die kerk, Kolossense 
1:18) regter jou met betrekking tot Heilige Dae, maar net die ware kerk self. Kolossense 2: 16-17 is nie te 
sê dat die Sabbat en Heilige dae weg is gedoen. 

Selfs die vroeë Ortodokse biskop Ambrosius van Milaan erken dat Kolossense 2:17 het verwys na die 
"liggaam van Christus" as hy skryf die volgende kommentaar op hierdie vers: 

Laat ons dan soek die liggaam van Christus ... waar die liggaam van Christus is, is daar die 
waarheid. (Ambrose van Milaan. Boek II. Op die oortuiging in die opstanding, artikel 107) 

Dit is hartseer dat die moderne vertalers van die Griekse dikwels geïgnoreer wat die uitdrukking eintlik 
bedoel. 

Dit is swak eksegese (Bybelse interpretasie) om te vertrou op 'n verkeerde vertaling om te beweer dat die 
heilige dae weg gedoen met. 



Gal 4: 8-10 

Nog 'n algemene beswaar is om die behoud van die Heilige Dae is Gal 4: 8-10. Sommige Protestante is 
geneig om dit te gebruik om te sê dat daar geen Bybelse datums in ag moet neem. So kom ons kyk na wat 
die Skrif werklik leer: 

8 Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, bedien jy dié gedien wat van nature geen gode is 
nie. 9 maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe is dit dat julle weer terug tot 
die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle begeer weer te dien? 10 Julle neem dae en 
maande en tye en jare waar. 

Daar is verskeie probleme met die anti-Heilige Dag argument hier. 

Een daarvan is dat die Galasiërs was heidene (hoewel daar blykbaar was 'n paar Jode in later verse 
aangespreek) en nie tot bekering behoud van die Bybelse Heilige Dae voor. 

Plus, daar is geen manier dat die Bybel Bybelse vereistes as sou noem "armoedige eerste beginsels." 
Paulus het duidelik waarsku teen heidense vieringe as die Galasiërs het "bedien diegene wat van nature 
nie was gode." 

Ander is dat die Katolieke / Protestante / Oosters-Ortodokse ag moet neem dat hulle dikwels doen 
waarneem verskeie dae en jare (Sondag, Paasfees, Kersfees, Nuwe Jaar se), so hulle moet nie in ag te 
neem enigiets as hulle voel dat daar geen godsdienstige dae is om in ag geneem word. 

Gal 4: 8-10 is nie weg met die Bybelse Heilige Dae doen, maar in plaas daarvan is 'n waarskuwing teen 
vasklou aan nie-Bybelse waarnemingsdae. 

Wat van die sewende dag Sabbat? 

Die sewende dag Sabbat is in die eerste plek die feeste van God in Levitikus 23. gelys Selfs al is dit 'n 
weeklikse, nie jaarlikse Heilige Dag, 'n paar kort opmerkings sou blyk te wees ten einde. 

Die sewende dag van die week, die Bybelse Sabbat, is nou bekend as Saterdag. Alhoewel Sondag op 
sekere agenda as die sewende dag van die week word getoon, die werklikheid is dat Sondag is die eerste 
dag van die week. Die Nuwe Testament toon duidelik dat Jesus (Lukas 04:16, 21; 6: 6; 13:10) sowel as 
die Apostels en die gelowiges (Hand 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreërs 4: 9-11) het die sewende 
dag Sabbat. 

Baie beweer dat die sewende dag Sabbat is nie beveel in die Nuwe Testament, sodat dit nie nodig vandag 
om dit te bewaar. Maar die enigste manier om dit te eis is om te vertrou op vertaalfoute van die Bybel. As 
'n mens kyk na wat vermoedelik die oorspronklike Grieks, oorspronklike Aramees, en die oorspronklike 
Latynse Vulgaat wees, is dit duidelik in al die tale wat die sewende dag Sabbat is beveel vir Christene. 

Selfs volgens sekere Katolieke en Protestantse vertalings van die Bybel, die sewende dag Sabbat rus was 
vir die gehoorsame Christen mense van God te bly: 

4 Want Hy het êrens gepraat oor die sewende dag op hierdie manier, "En God het op die sewende 
dag van al sy werke"; 5 en weer, in die voorheen genoemde plek, dus "Hulle sal nie in my 
rus." 6, aangesien so is dat sommige daarin sal ingaan, en diegene wat voorheen die goeie nuus nie 
ingaan nie ongehoorsaamheid, .. . 9 Daarom, 'n sabbatsrus nog steeds vir die volk van God. 10 En 
elkeen gaan in God se rus, rus van sy werke soos God van syne. 11 Daarom, laat ons streef na 



daardie rus in te gaan, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val 
nie. (Hebreërs 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 Want iewers hy het gepraat oor die sewende dag in hierdie woorde: "En op die sewende dag het 
God gerus het van al sy werk." 5 En weer in die gedeelte hierbo hy sê: "Hulle sal daar nooit 
ingaan my rus." 6 Dit bly steeds dat sommige wat rus sal ingaan, en diegene wat voorheen die 
evangelie verkondig het nie in te gaan, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid ... 9Daar bly, dan, 
'n sabbatsrus vir die volk van God; 10 vir enigeen wat God se rus ook gaan rus van sy werk, net 
soos God van syne. 11 Laat ons dan maak elke poging om daardie rus in te gaan, sodat niemand sal 
val deur ná hul voorbeeld van ongehoorsaamheid (Hebreërs 4: 4-6,9-11, NIV) 

Die Nuwe Testament stel dit duidelik dat Christene die sewende dag Sabbat te hou. Behalwe die feit dat 
vir geestelike groei en persoonlike vernuwing, die Sabbat beeld ook 'n komende tyd van God se 
duisendjarige rus. 

Terwyl baie dink nie dat die sewende dag Sabbat is 'n heilige dag, die Bybel (Levitikus 23: 3; Eksodus 
20: 8; Jesaja 58:13). Die Nuwe Testament waarsku teen dit nie hou (Heb 4: 4-11) om, nog baie rede met 
"leë woorde" (vgl Ef 5:26). 

Dit dalk moet ook genoem word dat ten spyte van wanvertalings anders sinspeel, die tweede eeu Biskop 
Ignatius van Antiochië het NIE die sewende dag Sabbat met Sondag (Thiel B. Ignatius en die Sabbat 
vervang Die Sabbat Sentinel, Deel 69 (3):. 18-21 2016 en Thiel B. Meer oor Ignatius en die Sabbat die 
Sabbat Sentinel, Deel 70 (2):. 15-17, 2017). Ook het die antieke dokument genaamd die Didache (Thiel 
B. Die Didache en die Sabbat Die Sabbat Sentinel, Deel 69 (2):. 10, 19-20, 2016). 

Vir meer gedokumenteerde inligting oor die geskiedenis van die kerk, check die boekies Waar is die 
Ware Christelike Kerk vandag? en die Voortgesette Geskiedenis van die Kerk van God by www.ccog.org.  

 

10. herverpak Demoniese Vakansies 

Wat oor Kersfees, Paasfees, en ander godsdienstige dae dat baie professore van Christus te onderhou? 

Kom hulle uit die Bybel? Indien nie, waar kom hulle vandaan? Maak dit saak, volgens die Bybel, as jy 
hulle hou? 

Daar is talle vakansiedae wat die wêreld se kerke onderskryf, maar nie almal van hulle deur almal van 
hulle is onderskryf. Dwarsdeur die geskiedenis het 'n paar kerke soms onderskryf, asook soms veroordeel, 
daardie selfde vakansie. 

Terwyl dit is buite die bestek van hierdie boekie in al die besonderhede oor elke vakansie en hul 
oorsprong te gaan, die werklikheid is dat daar baie is herverpak demoniese kinders as hulle dikwels 
oorspronklik bedoel was om 'n heidense god / godin vereer voordat verskillende kerke aanvaar en / of 
herdoop hulle. 

Baie verbaas om te verneem dat die Grieks-Romeinse teoloë soms hierdie vakansies as heidense en 
onvanpas veroordeel vir sou wees Christene-ten spyte van die feit dat verskeie Grieks-Romeinse kerke 
hulle te bevorder in die 21ste eeu. 

Nuwejaarsdag Geëerde Janus (god van tyd) en Strenua (godin van suiwering en welsyn) 

http://www.ccog.org/


Die Bybel begin die jaar in die lente (Eksodus 12: 2), maar wat algemeen bekend staan as Nuwejaarsdag 
waargeneem op 1 Januarie st op moderne agenda. In die laat 2de eeu nC, Grieks-Romeinse teoloog 
Tertullianus veroordeel diegene wat Christus wat 'n weergawe van dit is die viering van belydenis. Maar, 
wat nie baie mense wat wou vier keer. 

Die Catholic Encyclopedia verslae: 

Christen skrywers en rade veroordeel die nasies orgies en vergrype wat verband hou met die fees 
... gevier aan die begin van die jaar: Tertullianus blameer Christene wat die gebruiklike geskenke 
beskou - genoem strenae (Fr. étrennes) van die godin Strenia, wat oor Nuwejaarsdag onder 
voorsitterskap (vgl Ovidius, FASTI, 185-90) - as blote tekens van vriendelike omgang (De Idol 
xiv.). (Tierney J. Nuwejaarsdag. Die Catholic Encyclopedia. Vol. 11, 1911) 

Rondom 487 nC het die Grieks-Romeine gelyk aan die "Fees van die besnydenis" aan te neem op 1 
Januarie st. Dit is egter nie al nasies aktiwiteit te stop. 

Die Catholic Encyclopedia notas: 

Selfs in ons eie dag die sekulêre funksies van die opening van die nuwe jaar in te meng met die 
godsdienstige onderhouding van die besnydenis, en is geneig om 'n blote vakansie van dit wat die 
heilige karakter van 'n Heilige Dag moet hê maak. St Augustine wys op die verskil tussen die 
heidense en Christelike wyse van viering van die dag: heidense feesvieringe en vergrype sou 
word versoen deur Christelike vas en gebed (. PL, XXXVIII, 1024 sqq .; SERM cxcvii, 
cxcviii). (Ibid) 

So dit sê ook: 

... teen die einde van die sesde eeu die Raad van Auxerre (Kan. I) verbied Christene strenas 
diabolicas observare. 

Die uitdrukking strenas diabolicas observare rofweg vertaal uit Latyn na Engels as "die nuwe tyd van die 
duiwel waarneem." Dit is waarskynlik dat Nuwejaarsvoornemens hou verband met gebede en praktyke 
keer gegee vir die heidense godin. 

1 Januarie st is nie 'n Bybelse vakansie, en selfs die Kerk van Rome het 'n paar van sy eienskappe as 
demoniese verbode. 

Valentine's Day Geëerde Faunus / Pan (god van beeste en vrugbaarheid) 

Die Bybel het nie 'n vakansie soos Valentine's Day, maar baie mense in ag te neem nie. 

Hier is wat 'n Katolieke bron daaroor geskryf het: 

Die wortels van St Valentine's Day leuen in die antieke Romeinse fees van Lupercalia, wat gevier 
op Februarie 15. Vir 800 jaar het die Romeine het hierdie dag gewy aan die god Lupercus. Op 
Lupercalia, sou 'n jong man die naam van 'n jong vrou in 'n lotery trek en dan hou die vrou as 'n 
seksuele metgesel vir die jaar ... 

Die Rooms-Katolieke Kerk vereer nie meer amptelik St Valentine, maar die vakansie het beide 
Romeinse en Katolieke wortels. (Die oorsprong van Valentynsdag http:. //www.american 
catholic.org) 



'N Dag van heidense wortels en seksuele lisensie is beslis nie 'n dag vir Christene om in ag te 
neem. Hierdie tipe gedrag is gewaarsku teen die Nuwe Testament (1 Kor 06:18; Judas 4). 

Let op sommige Islamitiese kommentaar oor Valentine's Day: 

Die viering van die Valentynsdag is nie toelaatbaar omdat: Eerstens, dit is 'n vernieuwend 
vakansie ... Christene was bewus van die Heidense wortels van Valentine's Day. Die manier 
waarop die Christene aangeneem Valentynsdag moet 'n les vir Moslems wees ... Ons moet 
iets wat verband hou met heidense immoreel praktyke te vermy .. Love tussen families, 
vriende en getroude mense nie hoef te word gevier op 'n dag met sulke. ... oorsprong. (Beslissing 
oor Viering van Valentynsdag http: // www. Contactpakistan.com.) 

Let daarop dat Moslems assosieer Valentine's Day met die Christendom (natuurlik die valse gevaar soort) 
en sonde. 

Met ander woorde, Valentine's Day veroorsaak dat die naam van Christus (deur die term 'Christelike') 
word deur die heidennasies belaster (Romeine 2:24; Jesaja 52: 5). Hoef nie "die naam van God gelaster as 
gevolg van jou" (Romeine 02:24) hou heidense vakansiedae. 

Real Christene nie hou Anniversary demoniese vakansiedae (vgl 1 Kor 10:21). 

Mardi Gras: Devil's Carnival 

Karnavalle soos Mardi Gras en Valentine's Day (genoem Lupercalia hieronder) vandaan kom heidendom: 

Een van die eerste aangeteken gevalle van 'n jaarlikse lente fees is die fees van Osiris in 
Egipte; dit herdenk die hernuwing van die lewe wat deur die jaarlikse oorstromings van die Nyl 
gebring. In Athene, tydens die 6de sent. BC, 'n jaarlikse viering ter ere van die god Dionysus was 
die eerste keer geval van die gebruik van 'n float. Dit was tydens die Romeinse Ryk wat 
karnavalle bereik 'n ongekende hoogtepunt van die burgerlike wanorde en losbandigheid. Die 
groot Romeinse karnavalle was die Bacchanalia, die Saturnalia, en die Lupercalia. In Europa die 
tradisie van die lente vrugbaarheid vieringe volgehou goed in Christelike tye ... Omdat karnavalle 
diep gewortel in heidense bygelowe en die folklore van Europa, was die Rooms-Katolieke Kerk 
in staat is om hulle uit te roei en uiteindelik aanvaar baie van hulle as deel van die kerk 
aktiwiteit. (Carnival. Die Columbia Encyclopedia, 6 ed. 2015) 

Die Baccanalia was om die god Bacchus, ook bekend as Dionysus. Hy was die god van die druiwe-oes, 
wynmaak en wyn, van ritueel waansin, vrugbaarheid, teater, en godsdienstige ekstase in die Griekse 
mitologie. Seksuele skandelike was deel van die Baccanalia viering. Sy aanbidding is veroordeel deur die 
Grieks-Romeinse leier Commodianus in die derde eeu (Commodianus. Op Christen Dissipline. Van Ante-
Nicene Fathers, Vol. 4). 

Alkohol, veral wyn, het 'n belangrike rol in die Griekse kultuur met Dionysus 'n belangrike rede vir 'n 
hees lewenstyl (Gately I. Drink. Gotham Books, 2008, p. 11). Mardis Gras en Karnaval blyk te wees wat 
verband hou met hierdie. 

In die laat tweede eeu, Rooms-Katolieke biskop en Oosters-Ortodokse heilige Irenaeus veroordeel die 
volgelinge van die ketter Valentinus vir deelname aan vleis eet heidense feeste as hy skryf: 

Daarom ook dit gebeur, dat die "mees volmaakte" onder hulle verslaafde hulself sonder vrees om 
al die soorte verbode dade waarvan die Skrif verseker ons dat "die wat sulke dinge doen die 
koninkryk van God nie sal beërwe nie." Byvoorbeeld, hulle maak geen zwarigheid oor die eet van 
vleis wat aangebied word in offer aan afgode, verbeel dat hulle kan op hierdie manier kontrak 



geen besoedeling. Dan weer, by elke heiden fees gevier ter ere van die gode,. . . Ander van hulle 
lewer hulself tot die begeertes van die vlees met die grootste hebsug, beweer dat stoflike goed 
moet toegelaat word om die vleeslike natuur, terwyl geestelike dinge word vir die 
geestelike. Sommige van hulle, ook, is in die gewoonte om nie ontheilig die vroue aan wie hulle 
die bo leer geleer, soos dikwels is erken deur die vroue wat reeds verlei deur sommige van hulle, 
op hul terugkeer na die Kerk van God, en erken dit saam met die res van hul foute. (Irenaeus. 
Teen partyskap. Boek 1, Hoofstuk 6, Vers 3) 

Later het die Ortodokse Katolieke apologeet Arnobius (oorlede 330) gewaarsku teen die tipe vas wat 
heidene het: 

Wat sê jy, o wyse seuns van Erectheus? wat, jy burgers van Minerva? Die gedagte is gretig om te 
weet met watter woorde jy sal verdedig wat dit is so gevaarlik om in stand te hou, of wat kuns 
wat jy het waardeur na veiligheid te gee aan persoonlikhede en oorsake so dodelik gewond. Dit is 
geen valse wantroue, of is jy aangeval het valse beskuldigings: die eerloos van jou Eleusinia is 
beide verklaar deur hul base begin en deur die rekords van die antieke literatuur, deur die baie 
tekens, in fyn, wat jy gebruik wanneer bevraagteken in die ontvangs van die heilige dinge, - "Ek 
het gevas en gedrink die konsep; Ek het uit die mistieke grafsteen geneem, en in die tone-mandjie 
sit; Ek het weer ontvang, en oorgedra word na die klein bors.(Arnobius. Teen die nasies Boek V, 
Hoofstuk 26) 

Arnobius gelyk selfs om te waarsku oor 'n "Mardi Gras 'n banket gevolg deur 'n vinnige: 

Die fees van Jupiter is môre. Jupiter, dink ek, Dines, en moet versadig met groot feeste, en 'n lang 
vol gretig drange vir kos deur vas en honger na die gewone interval. (Arnobius, teen die heidene, 
Boek VII, Hoofstuk 32) 

So, vroeg skrywers veroordeel vakansiedae wat klink baie soos Carnaval / Mardi Gras as gevolg van sy 
bande met heidense afgodediens. 

Die Bybel leer: 
13 Laat ons behoorlik te wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in skandelike 
dade en begeertes, nie in twis en nydigheid. 14 Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en 
maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. (Romeine 13: 13-14) 

Terwyl die Bybel nie met blydskap te veroordeel nie, Mardi Gras en verwante beoefening is in stryd met 
die Skrif. In Bolivia noem hulle dit die "Devil's Carnival" en openlik aanbid Satan as hulle 'n god! 

Devil's Carnival (La Diablada) Elke lente, Oruro gaan in karnaval af ... Een van die hoogtepunte 
is die duiwel dansers, die tradisie van wat afgelei van 'n eienaardige soort duiwel 
aanbidding. Oruro is 'n myndorp en die plaaslike bevolking, spandeer soveel tyd ondergronds, het 
besluit om 'n god van die onderwêreld te neem. Christelike tradisie dikteer dat hierdie die duiwel 
en die Oruro getroue dus aangeneem Satan, of Supay moet wees, as hulle 'n god / (Frommes. 
Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? fx = gebeurtenis & EVENT_ID = 5769) 

Carnaval / Mardis Gras is 'n demoniese vakansie en beslis nie 'n Christen een. Dit is nie gehou deur Jesus 
nie enige van sy vroeë getroue volgelinge. 

Geleen: 'n verdraaiing van die dae van die ongesuurde brode en Pinkster? 

Wat van Lydenstyd? 



Alhoewel die woord 'Lent' beteken die lente seisoen, is dit nou hoofsaaklik waargeneem in die winter reg 
na Mardi Gras. 

The World Book Encyclopedia sê: 

Geleen is 'n godsdienstige seisoen waargeneem in die lente ... Dit begin op Aswoensdag, 40 dae 
voor Paasfees, uitgesluit Sondae, en eindig op Paas Sondag (Ramm B. geleen. World Book 
Encyclopedia, 50 ed. 1966). 

Wat van Aswoensdag? 

Wel, dit is nie 'n oorspronklike Christelike nie Bybelse Heilige Dag. 

Die Catholic Encyclopedia verslae: 

Aswoensdag Die naam sterf cinerum (dag vol roet) wat dit dra in die Romeinse Missal gevind in 
die vroegste bestaande kopieë van die Gregoriaanse Sacramentary en waarskynlik dateer uit ten 
minste die agtste eeu. 

Op hierdie dag al die getroue volgens antieke persoonlike word vermaan om die altaar nader voor 
die begin van Mass, en daar die priester, dip sy duim in die as voorheen geseën, dui die voorkop 
(Thurston H. Aswoensdag. Die Catholic Encyclopedia, 1907 ). 

So, die Kerk van Rome aanvaar dit amptelik in die 8ste eeu. 

Dit moet ook op gelet word dat die idee van 'n kruisie van as op die voorkop vandaan kom songod 
aanbidding en ander vorme van die heidendom: 

Mithratic ... inisieer ... sou voortaan die Sun Kruis op hulle voorhoofde wees. Die ooreenkoms 
met die kruis van as op die voorkop op die Christelike Aswoensdag is opvallend. Sommige het 
voorgestel hierdie na 'n voorbeeld van die vroeë Christene leen van die Mithratic kultus 
wees; Ander stel voor dat beide kultusse is die tekens op dieselfde prototipe. (Nabarz P. Die 
geheime van Mitras:.. Die heidense geloof dat die Christelike wêreld gevorm Inner tradisies / 
Bear & Company, 2005, p 36) 

Aswoensdag Dit bewering Christelike fees kom uit die Romeinse heidendom, wat op sy beurt het 
dit uit Vediese Indië. As is van mening dat die saad van die vuur god Agni, met die vermoë om al 
die sondes kwytskeld ... Op Nuwejaar Fees van Versoening Rome se Maart, mense gedra sak en 
gebaai in die as om versoening vir hulle sondes. Dan as nou, Oujaarsaand was 'n fees vir die eet, 
drink, en sondig, op die teorie dat alle sondes sou uitgewis word die volgende dag. As die dood 
god van Maart, Mars het sonde wat Hom vrees "in saam met hom in die dood. Daarom is die 
karnaval het op sterwe Martis, die Dag van Mars. In Engels, dit was Dinsdag omdat Mars is wat 
verband hou met die Saksiese god TIW. In Frans is die karnaval dag genoem Mardis Gras, "Fat 
Dinsdag," het die vrolikheid dag voor Aswoensdag. (Walker B. Die vrou se ensiklopedie van 
mites en geheime. HarperCollins, 1983, pp. 66-67) 

Waar het die veertig-Dag schraal Fast Kom vandaan? 

Die Bybel vertel van 'n tydperk van 50 dae tel, en dit is waar ons die naam Pinkster kry. Rondom die 
vierde sesde eeue, die Grieks-Romeine is die behoud van 'n soort van 'n 50 dag vas wat ooreenkoms met 
die Islamitiese vinnig van Ramadan (Pines, p.32) het. Met verloop van tyd, hierdie verander na 'n veertig-
dag onthouding van een of meer (gewoonlik kos) items. 



Vroeë Christene, natuurlik, nie hou Lydenstyd as selfs die Katolieke heilige Abbot John Cassian in die 
vyfde eeu besef: 

Maar jy moet weet dat so lank as wat die primitiewe kerk behou sy perfeksie ononderbroke, 
het hierdie viering van Lydenstyd nie bestaan nie. (Cassianus John. Konferensie 21, die eerste 
konferensie van ABBOT Theonas. OP die verslapping TYDENS DIE vyftig dae. Hoofstuk 30) 

Dus, het hy erken dat Lydenstyd is bygevoeg en dat die oorspronklike getrou het nie hou nie. 

Die apostel Paulus opgeroep hou pasga en die Dae van Ongesuurde Brode (1 Kor 5: 7-8). Tog het hy nie 
so doen vir iets genoem Lydenstyd. Maar, omdat die dae van die ongesuurde brode behels 'n sewe-dag 
"vinnig" van suurdeeg, rondom die tyd baie bel Paasfees, kan dit wees dat sommige wat verband hou met 
Rome en Egipte het gevoel dat 'n onthouding tydperk gepaste sou wees, maar die bedrag van die tyd , 
sowel as wat hulle onthou van, uiteenlopend. 

Sokrates Scholasticus geskryf in die 5de eeu: 

Die vas voor Paasfees sal gevind word anders as in ag geneem word by verskillende 
mense. Diegene in Rome vinnig drie agtereenvolgende weke voor Paasfees, behalwe Saterdae en 
Sondae. Diegene in Illyrica en regoor Griekeland en Alexandrië in ag te neem 'n vinnige van ses 
weke, wat hulle term "Die veertig dae vas." Ander 'n aanvang neem hul vinnige vanaf die 
sewende week voor Paasfees, en vas 3-5 dae net, en dat met tussenposes, nog noem dat tyd 'Die 
veertig dae vas. " ... 'n paar toewys een rede vir dit, en ander 'n ander, volgens hulle verskeie 
giere. 'N Mens kan ook sien 'n meningsverskil oor die wyse van onthouding van kos, sowel as oor 
die aantal dae. Sommige geheel onthou van die dinge wat die lewe het: ander vreet vis net van al 
die lewende wesens: baie saam met vis, eet voëls ook te sê dat volgens Moses, hierdie is net so 
gemaak uit die waters. Sommige onthou van eiers, en alle vorme van vrugte: ander deel van net 
droë brood; nog ander eet nie eens hierdie: terwyl ander hulle gevas tot die negende uur uitgegaan 
daarna neem enige soort kos sonder onderskeid ... Sedert egter niemand kan 'n skriftelike opdrag 
te produseer as 'n gesag ... (Sokrates Scholasticus Ecclesiastical History, Deel. V, Hoofstuk 22) 

Die apostels beslis het nie verskil vas met verskillende vereistes (vgl 1 Kor 01:10; 11: 1). Die veertig dae 
schraal vas is nie soos die in die Bybel wat betrokke afwesigheid van al die voedsel en water genoem 
veertig dae vas (Eksodus 34:28; Lukas 4: 2). 

Met betrekking tot die oorsprong Lent se, let op wat een geleerde het geskryf: 

A Lent van veertig dae waargeneem deur aanbidders van die Babiloniese Isjtar en deur die 
aanbidders van die groot Egiptiese meditorial god Adonis of Osiris ... Onder die heidene, blyk dit 
Lent tydperk 'n onmisbare voorlopige om die groot jaarlikse (gewoonlik die lente te gewees het ) 
feeste. (Bacchiochi S. God se Feeste in die Skrif en Geskiedenis, Deel 1. Bybelse Perspectices, 
Berrian Springs (MI), 1995, p. 108) 

Dit is waarskynlik dat die idee van 'n veertig-dag vinnig kom uit Alexandrië in Egipte of van Griekeland 
en is verwant aan die heidense godin Ishtar. Sedert die Babiloniërs oor die Grieke en die Egiptenare het, 
kan dit gewees het as hulle hierdie praktyk begin. 

Sedert die begin van Christene het in ag te neem die Dae van Ongesuurde Brode, is herverpak heidense 
vas glo vervang op verskeie maniere deur die Grieks-Romeine. 



Let daarop dat die apostel Paulus waarsku teen die wat betrokke is in heidense vieringe: 
14 Moenie vir julle in te span in 'n ongelyke span met ongelowiges; hoe kan opregtheid en wet-
breaking wees vennote, of wat kan lig en die duisternis in gemeen het? 15 Hoe kan Christus gekom 
het om 'n ooreenkoms met Beliar en wat deel kan daar wees tussen 'n gelowige en 'n 
ongelowige? 16 Die tempel van God kan nie 'n kompromie met valse gode, en dit is wat ons is - 
die tempel van die lewende God. (2 Kor 6: 14-16, NJB) 
19 Wat beteken dit? Dat die toewyding van voedsel aan valse gode kom neer op niks? Of wat vals 
gode hulself beloop enigiets? 20 Nee, dit maak nie; eenvoudig dat wanneer heidene offer, wat 
geoffer deur hulle opgeoffer om duiwels wat nie God. Ek wil nie hê jy om te deel met 
demoon s. 21 Jy kan nie die beker van die Here en die beker van die duiwels sowel; jy kan 'n 
aandeel aan die tafel van die Here en die tafel van die duiwels 'nie so goed. 22 Het ons regtig wil 
jaloesie die Here se wek; Is ons miskien sterker as Hy? (1 Kor 10: 19-22, NJB) 

Of uit Egipte, Romeinse heidendom, of ander demoniese bronne, die een plek Lydenstyd kom nie van die 
Bybel was. Of het dit vandaan kom vroeg tradisies van die eerste volgelinge van Jesus. 

Sommige dink hulle is sterk genoeg geestelik sodat hulle kan meng heidendom, maar hulle is regtig wekte 
God se toorn volgens die apostel Paulus. 

Paasfees 

Baie mense besef nie dat Paasfees (Ishtar) was veronderstel om Paasfees wees, verskuif na Sondag as 
gevolg van lafhartigheid en vir Jodehaat (Ibid, pp. 101-103). 

Let op wat gerespekteer Protestantse geleerde J. Gieseler berig oor die tweede eeu: 

Die belangrikste in hierdie fees was die pasga dag, die 14de van Nisan ... In dit wat hulle geëet het 
ongesuurde brode, waarskynlik soos die Jode, agt dae deur ... daar is geen spoor van 'n jaarlikse fees van 
die opstanding onder hulle ... die Christene van Asië minderjarige 'n beroep ten gunste van hul pasga 
plegtigheid op die 14de Nisan Johannes. (Gieseler, Johann Karl Ludwig. 'N teks-boek van 
Kerkgeskiedenis. Harper & broers, 1857, p. 166) 

Hoewel Christene gehou Pasga op die 14de van Nisan, as gevolg van wat om hulself te distansieer as 
gevolg van opstande deur die Jode in die oë van die Romeinse owerhede, baie van die Grieks-Romeine in 
Jerusalem, Rome, en Alexandrië (maar nie Klein-Asië) besluit om Paasfees te skakel na 'n Sondag. Op die 
eerste, het hulle 'n weergawe van die Pasga en dit is nie gehou 'n opstanding vakansie. 

Let ook op die volgende uit G. Snyder: 

Die eerste Christene gevier die dood van Jesus met 'n Pasga maaltyd (Eucharistie) op die maan 
datum van die Joodse Pasga (aantekening 1 Kor 5:. 7-8). 

Aan die begin was daar geen jaarlikse viering van die opstanding. Uiteindelik, in die nie-
Joodse wêreld, die dag van die opstanding is om die Pasga fees bygevoeg. Daardie dag was 
Sondag. (Snyder GF Ierse Jesus, Romeinse Jesus:... Die vorming van die vroeë Ierse 
Christenskap Trinity Press International, 2002, p 183) 



Omdat sommige in Klein-Asië en elders het nie saam te gaan met datum verandering tot Sondag, die 
Mithras aanbidding Keiser Konstantyn het die Raad van Nicea, wat verklaar Sondag vir die Grieks-
Romeine. Konstantyn homself dan verklaar: 

Laat ons dan niks in gemeen met die afskuwelike Joodse skare; want ons het van ons Verlosser 
ontvang 'n ander manier. (Eusebius se Life of Constantine, Boek III Hoofstuk 18). 

Christene moet nie Jode haat nie nie waarneem God se Heilige Dag, net omdat baie van die Jode maak 'n 
poging om dit te doen. 

Jesus het nooit aangedui dat die Joodse ras is 'n gruwel (Hy was 'n Jood) nie dat Hy verander die datum 
van Paasfees. Nog son-aanbidding Konstantyn anders gesluit. En die Sondag onderhouding staan nou 
bekend as Paasfees. Maar omdat die son aanbid praktyke en die vermyding van praktyke wat ook 
"Joodse" beskou is regtig waarom Paasfees waargeneem wanneer dit is. 

Baie van die sy praktyke soos paaseiers, die haas Paasfees, en Paasfees vuur kom uit die heidendom 
volgens Rooms-Katolieke bronne (bv Holweck FG Paasfees. Die Catholic Encyclopedia, Deel V. Robert 
Appleton Company. 1909). 

Die Anglikaanse biskop JB Lightfoot het geskryf: 

... die kerke van Klein-Asië ... gereguleer hul Easter fees deur die Joodse Pasga, sonder 
inagneming van die dag van die week, maar ... dié van Rome en Alexandrië en Gallië 
waargeneem nog 'n reël; dus selfs die skyn van Judaïsme te vermy. (Lightfoot, Joseph Barber 
Saint Paul se brief aan die Galasiërs:... 'N Hersiene teks met inleiding, Notes and Dissertations 
Gepubliseer deur Macmillan, 1881, pp 317, 331) 

En die naam Easter? Dit is 'n respelling van die sonsopkoms godin en 'koningin van die hemel' Ishtar: 

Ishtar, was sy beide vrugbaarheid en 'n oorlog godin. ... Paasfees of Astarte is in effek dieselfde 
aanbidding van 'n ou Babiloniese seks kultus ingestel deur Semiramis die vegter koningin wat 'n 
lus vir bloed gehad. (Kush H. Faces van die Hamitiese Mense. Xlibris Corporation 2010, p. 164) 

Ishtar is gesien as die verpersoonliking van die planeet Venus, en saam met Shamash, die songod, 
en as die sonde die maangod, sy gevorm n astrale drieklank. (Littleton CS. Gode, godinne, en 
mitologie, Deel 6. Marshall Cavendish, 2005 p. 760) 

Die Bybel waarsku teen die versorging van die 'koningin van die hemel': 

17 Sien jy nie wat hulle doen in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem doen nie? 18 Die 
kinders maak hout bymekaar, en die vaders steek die vuur aan, en die vroue knie deeg om koeke 
vir die hemelkoningin maak; en hulle drankoffers uit te giet om ander gode, wat hulle My te 
terg. (Jeremia 7: 17-19) 

Die koeke was soortgelyk aan 'Paasbolletjies (Platt C. die sielkunde van die sosiale lewe. Dodd & Mead, 
1922, p. 71). " Die koningin van die hemel? 

Jeremia 7 ... koeke aan die koningin van die hemel (v. 18). Waarskynlik 'n verwysing na die 
Babiloniese vrugbaarheid-godin Ishtar, godin van die planeet Venus. (Die Commentary Wycliffe 
Bible, elektroniese databasis. Copyright (c) 1962 deur Moody Press) 



Christene moet nie het die naam van 'n vakansie na 'n heidense godin wie se praktyke die Bybel 
veroordeel. Tog, die meeste wat Christenskap bely nie lyk na 'n probleem met wat. 

Witte Donderdag en die Eucharistiese Gasheer 

As 'n ander 'n plaasvervanger 'vir Paasfees, sommige hou' Witte Donderdag. Hier is 'n paar van wat die 
Catholic Encyclopedia leer oor dit: 

Die fees van die Witte (of Heilige) Donderdag herdenk plegtig die instelling van die Eucharistie 
en is die oudste van die beoefening eie aan Heilige Week. In Rome is verskeie bykomende 
seremonies vroeg by hierdie herdenking ... dit bring rondom die herdenking van die instelling van 
die Liturgie. ... 

Heilige Donderdag is geneem met 'n opvolging van seremonies van 'n vreugdevolle karakter. die 
doop van neophytes, die versoening van wat terugkeer, die wyding van die heilige olie, die 
wasgoed van die voete, en herdenking van die Heilige Eucharistie ... (Leclercq H. Witte 
Donderdag Die Catholic Encyclopedia Vol 10. New York:... Robert Appleton maatskappy, 1911) 

Die "instelling van die Eucharistie 'in wese is veronderstel om te verwys na verandering van simbole wat 
verband hou met Paasfees Jesus. Die Kerk van Rome erken dat dit seremonies gevoeg word, dat dit 'n 
jaarlikse instelling, en dat footwashing beoefen. Die Kerk van Rome erken elders dat leken wat gebruik 
word om footwashing doen, maar dit is nie meer die praktyk (Thurston H. Was van hande en voete Die 
Catholic Encyclopedia Vol 15. New York:... Robert Appleton Company, 1912). 

Die 'Eucharistiese gasheer' wat nou gebruik word deur die Kerk van Rome verskil van wat die 
oorspronklike Christene het. 

Die Catholic Encyclopedia leer: 

Die brood wat bestem is om Eucharistiese Toewyding ontvang is algemeen bekend staan as die 
gasheer, en alhoewel hierdie term ook toegepas kan word om die brood en wyn van die offer, is 
dit veral voorbehou om die brood. Volgens Ovidius die woord kom van hostis, vyand: "Hostibus 
n domitis Aris Hostia naam habet", want die ou mense aangebied hul verslane vyande as 
slagoffers aan die gode. Dit is egter moontlik dat Aris Hostia is afgelei van hostire, te staak, soos 
gevind in Pacuvius .... die eerste Christene ... net gebruik die brood wat gedien het as kos. Dit 
blyk dat die vorm verskil maar min van wat dit is in ons dag. (Leclercq H. "Host" Die Catholic 
Encyclopedia. Vol. 7. Nihil obstat. 1 Junie 1910) 

Vroeë Christene gebruik ongesuurde brode, nie 'n ronde gasheer wat lyk soos die 'son' wat gebruik word 
in die heidendom. 

Aanname van Maria 

Vroeë Christene wat oorspronklik nie vereer Jesus se moeder Maria. So waar kom die idee van aanname 
Mary's vandaan? 

Basies, uit apokriewe literatuur in die vierde eeu (of dalk so vroeg as die einde van die derde eeu) -maar 
veral selfs later as dit. Hoewel die Katolieke Epiphanius het probeer om dit te ondersoek, was hy onseker 
oor wanneer dit regtig eerste ontwikkel-dit duidelik wat verband hou met die vroue wat aan heidense 
godin aanbidding (Panarion van Epiphanius, 78.11.4) gehou. 

Die antieke Romeine het 'n 1-3 dag fees vir die godin Diana. Op die eerste dag na bewering het sy gekom 
om die aarde en op die derde dag, 15 Augustus, het hulle blykbaar gevier haar aanname in die hemel as 



die koningin van die hemel. Dit is dieselfde dag van die Rooms-Katolieke fees van die aanname van 
Maria (Yoknapatawpha Kerr E. William Faulkner se: ". 'N Kind van Keystone in die Heelal" Fordham 
Univ Press, 1985, p 61.). Sommige dink nie hierdie na 'n ongeluk of toevallig wees (Green CMC 
Romeinse godsdiens en die kultus van Diana by Aricia, Deel 0, Kwessies 521-85150 Cambridge 
University Press, 2007, p 62;.... Frazer JG The Magic Kuns en die evolusie van Konings V1, Deel 1. 
Kessinger Publishing, 2006, pp. 14-17). 

Daar is 'n verband tussen Diana en verskeie ander godinne en hoeveel oog Mary (Fischer-Hansen, p. 
49). Tog, die Katolieke heilige Augustinus het spesifiek verwys na Diana as een van 'n paar "vals en lê 
gode" (Augustinus. Die Harmony van die Evangelies, Boek I, Hoofstuk 25). 

Daar word vermoed dat hierdie formeel in die Kerk van Rome ten minste gedeeltelik aanvaar as gevolg 
van die invloed van Islam as Mohammed se 'maagd 'n dogter Fatima na bewering ook opgevaar het na die 
hemel. Die "aanname" is nie 'n Bybelse Heilige Dag. Dit is 'n herverpakte 'koningin van die hemel' 
(Jeremia 7: 17-19), heidense oordrag. 

Dag Halloween / Almal Saints ' Dag 

Terwyl die idee van die eer van die geheue van die lewe en die dood van 'n persoon soos 'n heilige is nie 
gekant teen die Skrif (vgl Regters 11: 38-40), verering van heiliges en aan hulle te offer is gekant teen 
apostoliese lering. 

Satan wou Christus buig en voor hom (Mat 4: 9), maar Jesus het geweier (Mattheus 04:10). Simon Magus 
(Hand 8: 9-23) na bewering sy volgelinge aangemoedig om vereer / aanbid hom (Irenaeus Adversus 
Haereses, Boek 1, Hoofstuk 23, verse 1-5.). 

Die apostel Petrus nie net aan die kaak gestel Simon Magus, 'n nie-Joodse verbied hy uit buig of hulde 
aan hom (Hand 10: 25-26). Die apostel Paulus verbied nasies uit te offer om hom en Barnabas (Hand 14: 
11-18). Die Apostels basies beide aangevoer dat hulle mans en dit moet nie gedoen word nie. Vroeë 
Christene dit verstaan en het nie so doen. Met verloop van tyd, egter 'n paar ketters begin oorblyfsels 
vereer in die laat tweede eeu. 

Die verering van beweer heiliges begin om 'n groot probleem met die Grieks-Romeinse kerke in die 
vierde en later eeue wees, ten spyte van die feit dat dit 'n apostoliese praktyk was nie. 

Let op die volgende: 

Deur die inlywing van bekende Heidense beelde, soos Celtic gode, die Green Man, en bicephalic 
koppe binne kerke en katedrale, kerk amptenare aangemoedig om die bevolking aan die twee 
geestelike tradisies in hulle verstand meng kwansuis verligting van hul aanvaarding van die nuwe 
godsdiens en glad die oorgang van die ou maniere om die nuwe. (Pesznecker S. Gargoyles:.. Van 
die Argief van die Grey Skool vir towery Career Press, 2006, p 85) 

In 'n boek, die bogenoemde stelling voorafgegaan n afgeknotte weergawe van die volgende wat Pous 
"Gregory" die Grote "geskryf rondom 600 nC: 

Vertel Augustinus dat hy moet wees geensins vernietig die tempel van die gode nie, maar eerder 
die afgode binne daardie tempels. Laat hom, nadat hy het gesuiwer met heilige water, plaas 
altare en oorblyfsels van die heiliges in hulle. Want as daardie tempel goed gebou, hulle moet 
omgeskakel word vanaf die aanbidding van duiwels aan die diens van die ware God. ... Laat 
hulle dus op die dag van die inwyding van hul kerke, of op die fees van die getuies wie se 
oorblyfsels bewaar in hulle bou hulle hutte rondom hul eenmalige tempels en vier die geleentheid 
met godsdienstige feesvieringe. Hulle sal offer en eet die diere nie meer as 'n offer aan die 



duiwel, maar tot die heerlikheid van God aan wie, as die gewer van alle dinge, hulle sal dankie 
vir wat is versadig gee. (Gregory I:. Brief aan Abbot Mellitus Epsitola 76, PL 77: 1215-1216) 

Pous Gregorius bepleit die inlywing op heidense gebruike. Tog, die Bybel teen hierdie en hierdie tipe 
offers as demoniese (1 Kor 10: 20-21). Verder is die Bybel leer ons dat nadat die offer van Jesus dat daar 
is geen rede vir diere-offers (Hebreërs 10: 1-10). Sodat die bokant vir 'heiliges dae shows wat hierdie ook 
oorblyfsel van die heidendom en dat hulle werklik demoniese vakansies. 

Baie rok Bybels onbehoorlik (vgl 1 Timoteus 2: 9) en soms ook as hekse (wat die Bybel condemns- 
Exodus 22: 8) op Halloween. Dit is nie 'n Bybelse-toepaslike viering en beslis nie 'n vroeë Christelike 
een. 

All Saints 'Day verklaar in die sewende eeu, en later verskuif na 1 November en die aand voor het bekend 
geword as Halloween (Mershman F. All Saints' Day. Die Catholic Encyclopedia. Vol. 1. Nihil obstat. 1 
Maart 1907 ). 

31 Oktober was 'n datum waarop die antieke Druïde waargeneem: 

Die Druïde, en orde van priesters in die ou Gallië en Brittanje, het geglo dat op Halloween, spoke, 
geeste, feetjies, hekse, en elwe het uitgekom om mense leed aan te doen. ... Van hierdie Druid 
oortuigings kom die hedendaagse gebruik van hekse, spoke, en katte in Halloween feeste ... Die 
gebruik van die gebruik van blare, pampoene, en koring stingels as Halloween versierings is 
afkomstig van die Druids. Die vroeë volke van Europa het ook 'n fees soortgelyk aan die Druid 
vakansie ... In die 700s, die Rooms-Katolieke Kerk vernoem 1 November as All Saints 'Day. Die 
ou heidense gebruike en die Christelike feesdag is gekombineer in die fees 
Halloween. (Halloween World Book Encyclopedia, Vol 9. Chicago, 1966:. 25-26) 

Dit kan van belang wees om te oorweeg wat 'n Katolieke skrywer het geskryf: 

Waarom sou 'n pous sit die Katolieke feesviering van die dood op die top van vieringe van 
die dooies die heidene? Omdat die Katolieke feeste is in kontinuïteit en voldoen aan die 
betekenis van die heidense kinders. (Killian Brian. Halloween, as die herfs viering, herinnering 
God se naam is heilig. Katolieke Online International News. 10/31/06) 

Dit is 'n feit dat baie wat verband hou met die Kerk van Rome smoor en spog oor heidense verbindings 
vir hul geloof. Dit is die Bybel dat hulle, en al, moet kyk na die bron van lering (vgl 2 Timoteus 3:16) en 
dit veroordeel die gebruik van heidense vorms van aanbidding (Deuteronomium 12: 29-32; Jeremia 10: 2-
6; 1 Kor 10:21; 2 Kor 6: 14-18). 

Kersfees 

Die Bybel onderskryf nie die viering van verjaarsdae, insluitend dié van Jesus. Die vroeë Kerk van Rome 
het Kersfees of enige ander verjaarsdag nie te vier. Verjaarsdag vieringe is nog veroordeel in die 
laat 3de eeu deur Arnobius (teen die heidene, Boek I, Hoofstuk 64). 

Verder Tertullianus het gewaarsku dat om deel te neem in die winter vieringe met kranse en gee van 
geskenke het een aanskou na heidense gode. Daar was een so 'n viering bekend as die Saturnalia wat 
gevier deur die nasies in laat Desember. 

Die beweer "vader van Latynse teologie," Tertullianus aan die kaak gestel winter vieringe, soos Saturnalia 
(van 'n heidense god wie se naam beteken volop) wat Morphed in Kersfees as hy skryf: 



Die Minervalia is soveel Minerva, soos die Saturnalia Saturnus se; Saturnus se, wat moet 
noodwendig selfs deur klein slawe by die tyd van die Saturnalia gevier. Geskenke nuwe jaar se 
insgelyks moet gevang op, en die Septimontium gehou; en al die geskenke van Midwinter en die 
fees van die Liewe Kinsmanship moet volgens wat elkeen geskat; die skole moet saamgevleg met 
blomme; vroue die flamens en die aediles offer; die skool is vereer op die vasgestelde heilige 
dae. Dieselfde vind plaas op verjaarsdag 'n afgod se; elke prag van die duiwel is gereeld. Wie sal 
dink dat hierdie dinge pas nie by 'n Christen meester, tensy dit wees wie sal dit geskik eweneens 
dink aan iemand wat nie 'n meester? (Tertullianus. Op Afgodery, Hoofstuk X) 

Rondom die tyd van Tertullianus, die Romeinse Bishops Zephyrinus (199-217) en Callistus (217-222) het 
'n reputasie van kompromie en korrupsie (en dit word bevestig deur so 'n Rooms-Katolieke heiliges soos 
Hippolytus (Hippolytus. Stryery van Alle partyskap; boek IX, Hoofstuk VI) en toegelaat dat mense in hul 
kerk wat kompromie met die heidendom, ens 

Die Romeinse Saturnalia en die Persiese Mithraism self was aanpassings van 'n selfs vroeër heidense 
godsdiens - wat van die antieke Babiloniese verborgenheid kultus. Die antieke Babiloniërs gevier die 
wedergebore Nimrod as die pasgebore Tammuz deur aanbid 'n immergroen boom. Die Bybel veroordeel 
aanbidding wat immergroen bome (Deuteronomium 12: 2-3; Jeremia 03:13; 10: 2-6). 

Die Babiloniërs het ook gevier n hergeboorte van die son gedurende die seisoen van die 
wintersonstilstand. 25 Desember is uiteindelik gekies as die datum van Jesus se verjaarsdag, want die 
Saturnalia en ander songod aanbidding gebeur op daardie tyd van die jaar: 

In 354 nC het biskop Liberius van Rome beveel dat die mense om te vier op 25 Desember Hy 
waarskynlik verkies hierdie datum omdat die mense van Rome dit reeds waargeneem as die Fees 
van Saturnus, die viering van die verjaarsdag van die son. (Sechrist EH. Kersfees. World Book 
Encyclopedia, Deel 3. Veld Enterprises Opvoedkundige Corporation, Chicago, 1966, pp. 408-
417) 

Helios Mithras is een god ... Sondag is ter ere van Mithra heilige gehou, en die sestiende dag van 
elke maand was vir hom heilig as bemiddelaar. Die 25 Desember is waargeneem as sy 
verjaarsdag, die Natalis Invicti, die wedergeboorte van die winter-son, onoorwonne deur die 
pogings van die seisoen. (Arendzen J. Mithraism. Die Catholic Encyclopedia, Deel X Nihil 
obstat, 1 Oktober 1911) 

Keiser Konstantyn het die navolger van die songod Mithras, wat beskou word as die onoorwonne son en 
was een gebore uit 'n rots in 'n ondergrondse grot was. Miskien as gevolg van hierdie, sy moeder Helena 
besluit om die mite dat Jesus gebore is in 'n ondergrondse rots grot glo. 

Rome leer nou hierdie (en hierdie skrywer het gesien dat 'nativity' meer as een keer vertoon word in 
Vatikaanstad), maar in die derde eeu een van sy ondersteuners, Commodianus, veroordeel die rots god: 

Die onoorwonne een is gebore uit 'n rots, as hy as 'n god beskou word. Nou vertel ons dan aan die 
ander kant, dit is die eerste van hierdie twee. Die rots het die god oorwin dan die skepper van die 
rots het om na gesoek word. Verder het jy nog uitbeeld hom ook as 'n dief; alhoewel, asof hy 'n 
god, hy het beslis nie leef deur diefstal. Voorwaar was hy van die aarde, en van 'n monsteragtige 
natuur. En hy het ander mense se beeste in sy grotte; net so ook Cacus, dat die seun van 
Vulcan. (Commodianus. Op Christen Dissipline) 



Jesus is nie gebore uit 'n rots, nog dit is gedeeltelik hoe sy geboorte nou uitgebeeld. Dit is ook nie waar 
om te leer dat Hy is gebore op 25 Desember. Geleerdes erken dat herders nie uit sou gewees het met hul vee in 
die veld (soos die Bybel toon in Lukas 2: 8) so laat as 25 Desember en dat die Bybel genoem (Lukas 2: 1-5) 
"sensus sou hê onmoontlik in die winter was "(Kersfees. Die Catholic Encyclopedia, 1908). 

Baie van die praktyke en gebruike wat verband hou met Kersfees vandaan heidendom as ware geleerdes 
sal erken. Nie Jesus se apostels nie hul vroeë volgelinge waargeneem Kersfees. 

Herverpak heidense vakansiedae 

Terwyl die Bybel nie sekulêre vakansiedae (soos nugter onafhanklikheid dag beoefening) verbied, het 
vroeë Christene bid nie aan gestorwe heiliges nie waarneem iets Alle Saint's Day nie Kersfees. Baie 
heidense gode is in wese verander van die "god van iets 'aan die word genoem" heilige van iets. " 

Sommige van die heidense praktyke kan verander, maar die herverpak demoniese vakansie is nog nie 
Christelike, of is hulle diegene wat Jesus en Sy vroeë volgelinge gehou. Baie vakansiedae wat mense hou 
vandaan kom heidendom, en het selfs bande met die antieke Babiloniese verborgenheid. Wanneer God 
Nehemia gestuur om die kinders van Israel wat beïnvloed het deur Babilon help, let op wat Nehemia het 
gesê hy het: 

30 Ek sal hulle reinig van alles heidense. (Nehemia 13:30) 
Die Nuwe Testament waarsku van 'n gedrang geloof en "verborge Babilon die Grote" (Openbaring 17: 
5). Let op wat die Bybel leer dat God se mense moet doen met betrekking tot "Babilon die Grote": 

4 Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes en dat julle nie van haar 
plae ontvang. (Openbaring 18: 4) 

Nie omhels dit nie bevorder nie; Christene moet versoeking en sonde (2 Timoteus 2:22 1 Kor 06:18) 
vlug. Hulle moet nie heidense praktyke te kombineer in die aanbidding van die ware God (1 Kor 10: 19-
21; 2 Kor 6: 14-18), selfs dit is 'n tradisie (Mattheus 15: 3-9). 

 

11. God se Heilige Dae of Leuens? 

Watter dae moet deur die getroue gehou word? 

Meer as 1600 jaar gelede, God se Heilige Dae is veroordeel deur die anti-Semiet, John Chrysostom, wat 
word nou beskou as 'n Katolieke en Ortodokse heilige wees. 'N paar jaar gelede, het die 
Protestantse publikasie Christenskap Vandag eintlik genoem John Chrysostom die "grootste prediker 
Vroeë kerk se" (grootste prediker John Chrysostom Vroeë kerk se. Christenskap Today, 8 Augustus, 
2008). 

John Chrysostom openbaar gepreek teen die sondeval heilige dae in 387 nC, want 'n paar wat Christus 
bely het hulle waarneem. Hy het spesifiek verwys na die Fees van Trompette, Dag van Versoening ( 'n 
vinnige ... by die deur '), en die Huttefees: 

Die feeste van die jammerlike en miserabel Jode is gou om 'n optog op ons een na die ander en 
kort na mekaar: die Fees van Trompette, die fees van Tabernakels, die vas. Daar is baie in ons 
geledere wat sê dat hulle dink as wat ons doen. Nog 'n paar van hierdie gaan die feeste en ander 
kyk sal nader aan die Jode in die behoud van hul feeste en die waarneming van hul vas. Ek wil 



hierdie verkeerde gewoonte nou ry vanaf die Kerk ... As die Joodse seremonies is 
eerbiedwaardige en groot, ons s'n is leuens ... Het God haat hul feeste en jy deel in hulle?Hy het 
nie hierdie of daardie fees, maar almal van hulle saam sê. 
Die bose en onrein vinnig van die Jode is nou by ons deure. Gedink dit is 'n vinnige, moenie 
wonder dat ek dit onreins genoem ... Maar nou dat die duiwel dagvaarding moet jul eie vroue om 
die fees van die basuine en hulle draai 'n gereed luister na hierdie oproep, het jy hulle nie in toom 
te hou. Jy laat hulle hulleself verstrik in beskuldigings van goddeloosheid, jy laat hulle gesleep af 
in losbandige maniere. (John Chrysostom Homilie II teen die Jode I:. 1; III:. 4 verkondig in 
Antiochië, Sirië op Sondag, September 5, 387 nC) 

Dit is belangrik om te verstaan dat John Chrysostom moet besef dat die tweede eeu kerk in sy streek 
gehou Pasga op dieselfde tyd het die Jode gedoen het, en dat die Rooms-Katolieke Kerk nog gehou 
Pinkster. Dus, deur die prediking wat hy gedoen het, John Chrysostom gepreek teen sy eie kerk as die 
Romeinse en Ortodokse Katolieke beweer dat hulle albei Paasfees en Pinkster-as beide van die feeste deel 
van sal wees hou "almal saam." 

Verder John Chrysostom eintlik een keer geskryf ten gunste van 'n "fees van die Jode" genoem Pinkster 
(Chrysostom J. Die prediking van S. John Chrysostom, aartsbiskop van Konstantinopel: op die 
Handelinge van die Apostels). Dus, het hy erken dat na Jesus se opstanding, die getroue nodig 
teenwoordig by wat toe beskou as 'n wees om te wees "Joodse fees." 

As God is in teenstelling met al daardie dae, hoekom sou die apostels het hulle opgepas? Die voor die 
hand liggende rede is dat hulle volgende voorbeeld Jesus se en het geen rede om te glo dat hulle een of 
ander manier weg is gedoen. 

Soos voorheen genoem, die Nuwe Testament noem een van die sogenaamde "Joodse" heilige dae Let op 
die volgende uit 'n Katolieke vertaling "groot.": 

37 En in die laaste, die groot dag van die fees het Jesus gestaan en uitgeroep (Johannes 07:37, 
Reims Nuwe Testament). 

So wat is reg? 

Diegene wat Jesus se praktyke of diegene wat hulle veroordeel volg? 

Onthou dat John Chrysostom, in hierdie geval, 'n bietjie korrek gestel: 

"As die Joodse seremonies is eerbiedwaardige en groot, ons s'n is leuens." 

So watter dae moet in ag geneem word? Wat 'n "groot dag" volgens die Bybel? 

Watter dae is leuens? 

John Chrysostom ondersteun dae met heidense bande soos Kersfees en Paasfees. Sy logika vir Kersfees 
op 25 Desember was ook duidelik verkeerd en wat gebaseer is op leuens en verkeerde inligting (Addis 
ONS, Arnold T. A-Katolieke woordeboek: Bevat Sommige rekening van die leer, Dissipline, Rites, 
Seremonies, rade en godsdienstige ordes van die Rooms-Katolieke Kerk . Benziger Brothers, 1893, p. 
178). 

Dit moet duidelik wees dat God se dae is nie leuens nie, maar John Chrysostom se (en dié van kerke wat 
daardie dae wat hy bevorder aangeneem) was duidelik lê. Selfs die Katolieke heilige Thomas Aquinas het 



geskryf dat die Sabbat en basies al die Bybelse Heilige Dae het  
wat beteken dat Christene (Die som van Theologica van St Thomas Aquinas.). 

Interessant Die Catholic Encyclopedia sluit die verslag, "die Paulitane het dikwels beskryf as 'n oorlewing 
van vroeë en suiwer Christenskap (Fortescue A. Paulitane). 'N 11de eeuse Grieks-Romeinse geskryf dat die 
Paulitane "verteenwoordig ons aanbidding van God as aanbidding van afgode. Asof ons, wat die teken 
van die kruis en die heilige beelde vereer, is nog steeds besig met die aanbidding van duiwels 
"(Conybeare FC Addend ix III in: Die Sleutel tot Waarheid:. 'N Handleiding van die Paulician Kerk van 
Armenië Clarendon Press, Oxford, 1898, p. 149). 

Die besef dat baie mense wat Christus bely onbehoorlik demoniese vakansies waargeneem is nie nuut nie 
en is veroordeel deur sommige deur die eeue heen. 

Tradisies en / of die Bybel? 

Relatief min mense op die planeet probeer selfs om God se Heilige Dae te hou. Die meeste wat beweer 
dat hulle 'n godsdiens wat hulle assosieer met die Bybel het hou ander dae. 

Sommige hou nie-Bybelse godsdienstige vakansies as gevolg van die druk van familielede. Sommige sal 
nie hou die Bybelse Heilige Dae as gevolg van druk van hul gemeenskap en / of hul werkgewers. 

Jesus het gewaarsku dat diegene wat hom gevolg moet verwag om probleme met familielede (Mattheus 
10:36) en die wêreld het. Hy het hulle nie vertel om kompromie met 'n wêreld wat Sy ware volgelinge 
(Johannes 15: 18-19) sal haat, maar om te streef na perfeksie (Mattheus 05:48). 

Die Nuwe Lewende Vertaling leer die volgende oor God se mense: 

3 Hulle het nie 'n kompromie met die bose, en hulle loop net in sy paaie. (Psalm 119: 3) 

Is jy bereid om 'n kompromie met die bose? Satan probeer om sonde goed lyk (Genesis 3: 1-6) en 
verskyn as " 'n engel van die lig" (2 Kor 11: 14-15). Sal jy sy vakansie hou, selfs as dit lyk asof hulle goed 
vir jou? 

Die Grieks-Romeinse gelowe is geneig om te oorweeg wat die nakoming van hul vakansies is gebaseer op 
tradisie-maar dikwels dié tradisies begin in die heidendom. Aangesien baie van die verlede (en hede) 
leiers in hul gelowe onderskryf hierdie tradisies, baie optree asof hulle aan God welgevallig is. 

Terwyl tradisies wat in ooreenstemming met die woord van God is, is fyn (vgl 1 Kor 11: 2; 2 
Thessalonicense 2:15), wat in stryd is met die Bybel moet nie gehou word. Let op die Nuwe Testament 
maak dit duidelik: 

8 Pas op dat niemand bedrieg deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die 
oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus 
nie. (Kolossense 2: 8) 

3 En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: "Waarom het jy ook oortree die gebod van God ter 
wille van julle oorlewering ... 7 Geveinsdes Tereg het Jesaja oor julle en vra:?!: 

8 "Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My 
af 9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is".. "(Mattheus 
15: 3 , 7-9) 

Die woord van God noem dat baie tradisies wat hulle moet nie en dit moedig die bekering uit dié keer 
hulle dit besef het aanvaar: 



19 o HERE, my sterkte en my beskutting, my toevlug in die dag van benoudheid, Die nasies kom 
na jou toe gekom van die eindes van die aarde en sê: "Ja, ons vaders geërf het leuens, 
waardeloosheid en nuttelose dinge." (Jeremia 16:19) 

Die Bybel leer ons dat buitelandse godsdienstige waarnemings is demoniese: 

16 Hulle ywer opgewek met vreemde gode; Deur gruwels uitgelok hulle Hom te terg. 17 Hulle 
offer, aan duiwels, nie om God is, gode wat hulle nie geweet het nie, nuwes, nuwe aankomelinge 
af dat julle vaders nie te vrees nie. (Deuteronomium 32: 16-17) 

Kennisgewing bevestiging van hierdie konsep van die laat Rooms-Katolieke Franse kardinaal Jean-
Guenole-Marie Daniélou: 

Die heidense wêreld en die Christelike Kerk is heeltemal in stryd is; 'n mens kan nie God én 
afgode nie gelyktydig dien. (Daniélou J. Die oorsprong van Latynse Christenskap. Vertaal deur 
David Smith en John Austin Baker. Westminster Press, 1977, p. 440) 

Waarlik, die heidense wêreld en die Christelike Kerk is heeltemal in stryd is; 'n mens kan nie God én 
afgode nie gelyktydig dien. 

Tog, baie, insluitend in sy kerk, doen dit vandag toe hulle heidense vakansiedae wat het al veranderde met 
Christelike terme en 'n paar veranderinge van die praktyk waarneem. Verstaan dat Jesus sê: "As julle in 
My woord, wat jy waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 
vrymaak." (Johannes 8: 31-32). God se heilige dae te bevry ons van die heidendom. 

Is van mening dat die apostel Paulus waarsku: 

14 Moenie dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die 
geregtigheid met die ongeregtigheid, En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? 15En 
watter ooreenstemming het Christus met Bélial, Of watter aandeel het die gelowige met die 
ongelowige? 16 Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die 
tempel van die lewende God. As God het gesê: 

"Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk 
wees." 

17 Daarom 

"Kom onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. Raak nie aan wat onrein is, en 
Ek sal julle aanneem." 

18 "Ek sal 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die 
Almagtige. (2 Kor 6: 14-18) 

Let op God sal 'n Vader vir diegene wat nie deel van heidense praktyke sal wees. Nie 'n Vader vir diegene 
wat hulle omhels as deel van aanbidding. 

Alhoewel sommige daad soos om praktyke wat die heidene het God behaag, is hulle illusies hulself: 

32 Julle sê, "Ons wil soos die nasies, soos die volke van die wêreld, wat hout en klip te dien." Maar 
wat jy in gedagte het nooit gebeur nie. (Esegiël 20:32, NIV) 



26 Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge; hulle nie onderskei tussen die heilige 
en die algemene; hulle leer dat daar geen verskil tussen die onrein en rein is; en hulle bestryk 
hulle oë tot die aanhou van my sabbatte, sodat ek onder hulle ontheilig. (Esegiël 22:26, NIV) 

God sê dit maak 'n verskil. In plaas van hierdie aangename Hom, insluitend heidense praktyke sal Sy 
toorn (Esegiël 30:13) bring! Verdedig sensuele aardse praktyke is demoniese (vgl Jakobus 3: 13-15). 

God se Heilige Dae of Wat? 

Die Bybel verwys na God se feeste as 'n heilige vierdae (bv Nommers 28:26; 29:12) of 'n heilige feeste 
(vgl Jesaja 30:29). 

Die Bybel veroordeel herhaaldelik heidense vieringe as verkeerd en demoniese (1 Kor 10: 20-21; 1 
Timoteus 4: 1). Die Bybel sê vir NIE nie-Bybelse feeste te kombineer in die aanbidding van God 
(Deuteronomium 32; Jeremia 10; 1 Kor 10: 20-21). 

Nog baie het besluit om 'n erediens kalender waarneem dat die Bybel 

onderskryf nie. Die gebruik van praktyke wat die apostel Johannes assosieer met antichriste (1 Johannes 
2: 18-19). 

Die nie-Bybelse vakansies bevorder deur duiwels en duister God se plan het gehelp om miljarde oor die 
eeue heen. 

Jesus het gesê God wou aanbid in waarheid: 

24 God is Gees; en die wat aanbid, moet in gees en waarheid. (Johannes 4:24, NJB) 

Herverpak demoniese vakansiedae nie die ware God nie eer. God wil hê jy moet Hom vertrou en dinge op 
sy manier doen, joune (Spreuke 3: 5-6) nie. 

Die Bybelse Heilige Dae hulp prentjie God se plan van verlossing. Begin met die offer van Jesus aan 
Pasga, te strewe om te leef 'ongesuurde se lewens, om die roeping van die eerstelinge in hierdie 
ouderdomsgroep (Pinkster), om die horings geblaas van Openbaring en die opstanding, om die 
herinnering aan rol Satan se in ons sondes en Christus se versoening offer, om beeld die duisendjarige 
koninkryk van God op aarde (Huttefees), tot die besef dat God verlossing aan almal (Laaste Groot Dag) 
sal aanbied, dele van God se plan is aan die lig gebring en het meer tasbare vir Christene. 

Die Bybel vertel Christene om die apostel Paulus na te boots as hy Jesus nageboots (1 Kor 11: 1). 

Jesus het die Bybelse Heilige Dae (Lukas 2: 41-42; 22: 7-19; Joh 7: 10-38; 13). Moet jy nie Sy voorbeeld 
te volg as Hy geleer (Johannes 13: 12-15)? 

Die apostel Paulus het die Bybelse Heilige Dae (Hand 18:21; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 Kor 
5: 7-8; 16: 8). Paulus waarsku van diegene wat hulle met demoniese praktyke (1 Kor 10: 19-21) sal in 
gevaar stel. Mense wat beweer dat hulle die God van die Bybel te volg moet gereinig word van die 
heidendom (vgl Nehemia 13:30; 2 Petrus 1: 9). 

Die apostel Johannes het die Bybelse Heilige Dae, maar het gewaarsku teen mense wat beweer Christen 
te wees is nie na aanleiding van sy praktyke: 



18 Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, selfs nou baie 
antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur. 19 Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was 
nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou ste ey by ons gebly het; maar hulle het gewys dat 
hulle openbaar kan word, dat nie een van hulle was van ons. (1 Johannes 2: 18-19) 

Moet Christene hou dieselfde Bybelse Heilige Dae as Sy apostels, soos John gehou? Johannes besig was 
om te skryf dat diegene wat valslik beweer dat hulle Christen wat nie volg sy praktyke funksioneer as 
antichriste wees. 

Wanneer dit kom by die Heilige Dae vakansie, wie is ons om te luister? Die woord van God of tradisies 
van mense? Terwyl daar kan wees behoorlike plekke vir tradisie, moet geen tradisie wat in stryd is met 
die Woord van God aanvaar. 

Sedert die woord van God is nuttig tot lering (2 Timoteus 3:16), miskien moet ons leer uit Petrus en 
reaksie die ander apostels aan die godsdienstige leiers van hul dag: 

29 Ons moet aan God meer as mans gehoorsaam. (Hand 05:29) 

Sal jy volg die voorbeelde van Jesus en die Apostels, en hou God se Heilige Dae Sy manier, en nie toelaat 
dat tradisie van rade van mense om jou te stop? 

Sal jy luister na diegene wat "uitroep as heilige samekomste" (Levitikus 23: 8,21,24,27,35,36), wat God 
se Bybelse feeste (Lev 23:37) is? 

Jesus het gesê: 
21 My broers is die wat die woord van God hoor en dit doen. (Lukas 08:21) 

Is jy werklik een van die broers van Jesus? Christene is veronderstel om te wees (Romeine 8:29). Ons 
moet afgesonder word deur die waarheid (Joh 17:19). 

Sal jy en / of jou huis hoor die woord van God en doen dit? Ek sal jou bewaar God se Heilige Dae of 
tradisies wat demonies-geïnspireerde? 

"14 Dien die Here! 15 En as dit verkeerd is in jou om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie 
julle wil dien "soos die heidense gode" in wie se land julle woon. Maar as ek en my huis, ons sal 
die Here "(Joshua 24: 14-15) dien. 

Kies God se Heilige Dae. 

 

 

 

 

 

 



Heilige Dag Kalender 

Heilige Dag *  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

pasga  Apr 22  Apr 10 Maart 30  Apr 19  Apr 8  Maart 27  Apr 15 

ongesuurde brode Apr 23-29  Apr 11-17 Maart 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Maart 28- Apr 16 
                                           Apr 6    Apr 3 -22 

Pinkster  Junie 12  Junie 4 Mei 20  Junie 9  Mei 31  Mei 16  Junie 5  

trompette  Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

versoening  Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

Huttefees   Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27  Oct                  
                                           30   10-16 

Laaste Groot Dag Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* Alle Heilige Dae begin die aand voor, teen sononder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voortgesette Kerk van God 
 
Die VSA kantoor van die Voortgesette Kerk van God is geleë op: 1036 W. Grand Avenue, Grover 
Beach, California, 93433 USA. 
 

Voortgesette Kerk van God (CCOG) webwerwe 
 

CCOG.ASIA Hierdie webwerf het gefokus op Asië en het verskeie artikels in verskeie Asiatiese tale, 
asook 'n paar items in Engels. 
CCOG.IN Hierdie webwerf is gerig op diegene van Indiese erfenis. Dit het materiaal in die Engelse taal 
en verskeie Indiese tale. 
CCOG.EU Hierdie webwerf is gerig in die rigting van Europa. Dit het materiaal in verskeie Europese 
tale. 
CCOG.NZ Hierdie webwerf is gerig op Nieu-Seeland en ander met 'n Britse afstammelinge agtergrond. 
CCOG.ORG Dit is die hoof webwerf van die Voortgesette Kerk van God. Dit dien mense op al die 
kontinente. Dit bevat artikels, skakels en video's, insluitend weeklikse en Heilige Dag preke. 
CCOGAFRICA.ORG Hierdie webwerf is gerig op diegene in Afrika. 
CCOGCANADA.CA Hierdie webwerf is gerig op diegene in Kanada. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Dit is die Spaanse taal webwerf vir die Voortgesette 
Kerk van God. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dit is die Filippyne webwerf met inligting in Engels en 
Tagalog. 
 

Nuus en Geskiedenis Webwerwe 
 

COGWRITER.COM Hierdie webwerf is 'n groot proklamasie instrument en het nuus, leer, historiese 
artikels, video's, en profetiese updates. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Dit is 'n maklike webwerf met artikels en inligting oor die 
kerkgeskiedenis onthou. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Dit is 'n aanlyn radio webwerf wat nuus en Bybelse onderwerpe dek. 
 

YouTube Video kanale vir Sermons & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy kanaal. CCOG sermonette videos. 
CCOGAfrica kanaal.  CCOG boodskappe in Afrikatale. 
CDLIDDSermones kanaal. CCOG boodskappe in die Spaanse taal. 
ContinuingCOG kanaal. CCOG video preke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



God se Heilige Dae of demoniese Vakansies? 

Wanneer jy dink van openbare vakansiedae, wat opkom? Dink jy immergroen bome, kranse, hase, eiers, 
warm-cross buns, en kostuums hekse?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog nie een van daardie simbole in die Bybel onderskryf. Weet jy wat die Bybel eintlik leer? 

Die apostel Paulus het geskryf: 

19 Wat sê ek dan? Dat ‘n afgod iets is, of dat ‘n afgodsoffer iets is? 20 Nee, maar dat die heidene 
wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels 
gemeenskap moet hou nie. 21 Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van 
die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die 
duiwels nie. 22 Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as Hy? (1 
Korintiërs 10:19-22) 

 

Moet jy God se Heilige Dae of demoniese vakansies hou? 


