“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

De Moadiem: Sjavoeot
In de Bijbel gaf God Zijn volk elk jaar speciale dagen om te gedenken en te vieren. In het Hebreeuws
worden dit de Heilige of de Feestdagen (Moadiem) genoemd, wat 'vastgestelde tijden' betekent. Het doel
van deze dagen is om te onthouden wat God heeft gedaan in het verleden en om te anticiperen op de
vervulling van Zijn beloften voor de toekomst. Gods Bijbelse kalender brengt regelmaat en doel in ons
leven en verenigt ons rondom de belangrijke gebeurtenissen en de waarheden die ze over God onthullen.
In deze studie gaan we één specifieke Mo’ed of een vastgestelde tijd behandelen. Dat is het Feest van
Sjavoeot, ofwel in het Nederlands: het Wekenfeest. Je hebt misschien gehoord van een feest dat
Pinksteren heet, wat de Griekse naam is voor dit feest.
Sjavoeot betekent "weken", vandaar het "wekenfeest". Dit woord is de meervoudsvorm van shavua,
"week". Misschien ken je dit woord ven de traditionele Hebreeuwse uitspraak aan het einde van de
Sjabbat: shavua tov, wat "goede week" betekent.
De naam Sjavoeot verwijst naar één van de belangrijkste instructies die verbonden is met dit feest. God
zei dat we zeven weken moeten tellen vanaf het offer van de eerstelingen, dat wordt gebracht in de week
van Ongezuurde Broden, tot de dag van Sjavoeot.
Leviticus 23:15-16
U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het
beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbat
moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE (JHWH) een nieuw graanoffer aanbieden.
Dus vanaf het offer van de eerstelingen, tijdens de tijd van het Pascha en de Ongezuurde Broden, tellen
we zeven weken - zeven sjavuot - tot het Feest van Sjavoeot, dat plaatsvindt op de vijftigste dag van
deze telling. En dat is waar de naam Pinksteren vandaan komt. Het betekent "vijftigste".
Er zijn een paar geboden met betrekking tot dit feest en enkele tradities die zich in de loop van de tijd
hebben ontwikkeld en die we later zullen bespreken. Maar laten we eerst gaan praten over de betekenis
van dit feest. Waar gaat het met Sjavoeot over?

De Betekenis van Sjavoeot
Net als met Ongezuurde Broden en Soekot is Sjavoeot een oogst- en pelgrimsfeest. Met Sjavoeot viert
men de tarweoogst in het oude Israël, maar net als de twee andere feesten is het veel meer dan een
viering van de oogst. Sjavoeot is een herdenking van Gods reddende daad in de geschiedenis van Zijn
volk, met name gerelateerd aan de gebeurtenissen rondom de reis van Israël van Egypte naar het
Beloofde Land.
Nadat het bevel om Sjavoeot te vieren wordt herhaald in Deuteronomium, zegt God:
Deuteronomium 16:12
En u moet gedenken dat u slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en
houden.
Dus, net als bij Pascha en Ongezuurde Broden, is Sjavoeot een herdenking van de gebeurtenissen
rondom de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte.
Gods Moadiem zijn onderverdeeld in twee seizoenen: de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. Sjavoeot
markeert het einde van de voorjaarsfeesten. Het is verbonden met het Pascha door middel van het tellen
van de weken en wordt beschouwd als de climax ofwel voltooiing van het Pascha-seizoen.
Hoewel het niet overtuigend kan worden bewezen, bestaat er al een lange traditie dat God de Torah op
Sjavoeot aan Israël heeft gegeven (b. Pesachim 68b). Israël had in de derde maand de woestijn van Sinaï
bereikt, wat dicht bij de tijd van Sjavoeot zou zijn geweest (Exodus 19:1). De twee broden, die tijdens
Sjavoeot als beweegoffer werden gebruikt, (Leviticus 23:16-17), worden gezien als symbool voor de
twee stenen tafelen, waarop de Tien Geboden stonden.
Het geven van de Torah rondom of op het Feest van Sjavoeot is veelbetekenend. Toen Israël in Egypte
was, zei God tegen Mozes dat hij hun vier dingen moest vertellen die Hij beloofde te doen:
•
•
•
•

“Ik zal jullie bevrijden uit de slavernij”
“Ik zal jullie verlossen”
“Ik zal jullie aannemen als Mijn volk”
“Ik zal jullie naar het land brengen”
-Zie Exodus 6:6-8

Het geven van de Torah wordt gewoonlijk gezien als de vervulling van Gods belofte om Israël aan te
nemen als Zijn volk. "Ik zal jullie aannemen om van Mij te zijn" is een huwelijksverbond uitspraak, en
daarom wordt het geven van de Torah traditioneel gezien als een soort huwelijksceremonie. De profeet
Jeremia verwijst naar dit concept wanneer hij verwijst naar het Sinaï-verbond en JHWH afbeeldt als de
'echtgenoot' van Israëls:
Jeremia 31:31-32
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH), dat Ik met het huis van Israël en met het huis
van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten
heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond,
dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE (JHWH).

De HEERE (JHWH) heeft Zich met Israël verloofd op de berg Sinaï, en zij werden Zijn volk. Israël
sprak als eenheid uit: "Alles wat de HEERE (JHWH) gesproken heeft, zullen wij doen" (Exodus 19:8),
wat kan worden gezien als de huwelijksgeloften van Israël. Daarbij werd het huwelijkscontract
vervolgens opgeschreven in de vorm van de Torah.
Als we de Messias aannemen en ons ertoe verbinden om Hem te volgen, worden we onderdeel van Gods
volk, Israël. Het verhaal van Israël wordt dan ook ons verhaal. Daarom leggen we dezelfde
huwelijksgeloften af om alles te zullen doen wat de HEERE (JHWH) gesproken heeft. Dat is waar
Sjavoeot over gaat: het is een soort huwelijksverjaardag. Het is een dag om te herdenken en te vieren dat
God ons aannam als Zijn volk.
Nu kunnen we zien waarom Sjavoeot wordt gezien als de voltooiing van het Pascha. Pascha is een
herdenking van de bevrijding van Israël uit Egypte. Die bevrijding werd "compleet" gemaakt toen Israël
zich ertoe verplichtte om de Torah te volgen als het volk van God. Israël werd gered door de genade van
God en kreeg vervolgens de Torah als de manier om hun relatie met God uit te leven. Om het in NieuwTestamentische termen te zeggen: "geloof zonder werken is dood" (Jakobus 2:26). Bevrijd worden uit
Egypte betekent dat we nu als vrije mensen leven - en de Torah toont ons hoe dat eruit ziet. Als
volgelingen van Jesjoea - Jezus - zijn we bevrijd van de slavernij van de zonde en de dood. Nu we zijn
vrijgezet, leven we als vrije mensen in overeenstemming met Gods wegen.
Over Jesjoea gesproken, in het Nieuwe Testament krijgt Sjavoeot een nog grotere betekenis. Zoals het
boek Handelingen vermeldt, bezocht Jesjoea Zijn discipelen, voorafgaande aan Zijn hemelvaart, en
beloofde Hij dat de Heilige Geest hen spoedig daarna op een opmerkelijke nieuwe manier zou
bekrachtigen. Zij zouden Zijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea en Samaria, en uiteindelijk tot aan de
uitersten van de aarde (Handelingen 1:8).
Kort na de hemelvaart van Jesjoea, toen de discipelen allemaal bijeen waren, heeft God plotseling Zijn
Geest over hen uitgestort en kregen ze "tongen van vuur". Zoals we in het tweede hoofdstuk van
Handelingen lezen, werd de Evangelieboodschap vervolgens in veel verschillende talen gepredikt, en
duizenden leerden de Messias kennen als hun Redder en Heer. God wilde deze wereld veranderende,
door de Geest aangedreven beweging, beginnen op - je raadt het al - Sjavoeot (Handelingen 2:1)! En
deze beweging gaat tot op de dag van vandaag nog steeds verder.
Sjavoeot is dus een herdenking van het geven van de Torah en het geven van de Heilige Geest in
Handelingen 2. God zei dat alle volken gezegend zouden worden door het nageslacht van Abraham.
Door de Messias worden we geadopteerd als de kinderen van Abraham (Galaten 3:29) en krijgen we
dezelfde opdracht om de volkeren te zegenen. God gaf ons zowel de Torah als de Heilige Geest, zodat
we de oogst van de volken kunnen binnenhalen tot eer van Hem.
Dat is waar Sjavoeot voor staat. Het is een tijd om te onthouden en te vieren dat we zijn verlost,
aangenomen om Gods volk te zijn, en bekrachtigd om de volken het Evangelie te brengen. Het is een
dag die de apostelen bleven naleven (Handelingen 2:1; 20:16; 1 Korinthe 16:8). We hopen dat alle
gelovigen de waarde van dit Bijbelse feest gaan inzien en dat een deel van hun leven laten uitmaken.
Nu we het er toch over hebben, wat zijn enkele manieren waarop we dit feest vandaag de dag kunnen
vieren?

Hoe kunnen we Sjavoeot vieren
De Bijbel vertelt ons dat we vijftig dagen moeten tellen vanaf het offer van de eerstelingen, tijdens de
week van Ongezuurde Broden tot aan de dag van Sjavoeot (Leviticus 23:15-16; Deuteronomium 16: 9).
Zo berekenen we de datum van het feest. De eerstelingen van rijpe gerst werden samengebonden in een
bundel en naar de priester in de Tempel gebracht om het voor de Heer te bewegen. In de oudheid,
beginnend met het offer van de eerstelingen na de “Sjabbat” tijdens de Ongezuurde Broden, werd er een
omer gerst naar de Tempel van Jeruzalem gebracht en op elk van de 49 dagen van de telling voor de
Heer bewogen. Traditioneel wordt deze periode van tellen "het tellen van de omer" genoemd. Een omer
is een inhoudsmaat voor droge waar, die gelijk staat aan een tiende efa (een halve gallon droge waar).
Er is eigenlijk wat discussie over wanneer het eerstelingenoffer, en dus het tellen naar Sjavoeot, moet
worden begonnen. Leviticus 23:15 zegt dat we moeten tellen "vanaf de dag na de Sjabbat". Sommigen
zeggen dat de telling moet beginnen vanaf de wekelijkse Sjabbat in de week van Ongezuurde Broden,
waardoor de eerstelingenceremonie altijd op een zondag plaatsvindt. Anderen beweren dat het zou
moeten beginnen na de openings-Sjabbat van de week van Ongezuurde Broden, wat de datum zou
vastleggen op de 16e van de eerste maand. Er is wat dubbelzinnigheid in de tekst, en zelfs de Farizeeën
en Sadduceeën debatteerden hierover in de eerste eeuw.
Voor onze visie op het berekenen van het begin van de telling, zie onze studie: Hoe bereken je de Dag
der Eerstelingen. Maar hoe je de datum ook berekent, we raden je toch aan om het feest te vieren.
Nu heeft de handeling van de eerstelingen specifiek betrekking op het land Israël en daarnaast is er ook
een functionerend priesterschap en Tabernakel of Tempel voor nodig in Jeruzalem. Aangezien deze
tegenwoordig niet beschikbaar zijn, kunnen we veel aspecten van dit ritueel niet naleven zoals die in de
Torah worden beschreven. We kunnen de traditionele beweegoffers op de dagen van de omer niet
uitvoeren zoals die werden uitgevoerd in het oude Israël. Maar net als bij de andere feesten in de Torah,
kunnen we de herinnering aan deze handelingen in ere houden door vooruit te kijken naar de tijd dat de
Tempel en het priesterschap worden hersteld.
Een manier waarop het Jodendom dit traditioneel heeft gedaan, is door elke avond de zegen uit te
spreken van de eerstelingen tot aan Sjavoeot. Ze tellen de dag en spreken de zegenuit, vooruitlopend op
de dag waarop God de Tempel en de priesterdienst zal herstellen.
Veel mensen hebben ook hun eigen tradities bedacht. Sommige gezinnen maken bijvoorbeeld een
kalender voor dit seizoen en kiezen Bijbelverzen om elke avond voor te lezen en uit het hoofd te leren.
Sommige ouders hebben misschien kleine kadootjes die ze aan hun kinderen geven als ze elke avond
een nieuw Bijbelvers leren. Er zijn veel dingen die je kunt doen om dit seizoen van het tellen voor
Sjavoeot te vieren.
Wat betreft de feitelijke dag van Sjavoeot, zegt de Torah dat we deze dag moeten behandelen als een
soort "Sjabbat" - een dag waarop geen "geen dienstwerk" mag worden gedaan (Leviticus 23:21). Dus op
Sjavoeot genieten we van Gods zegen van rust.
Ook worden we door de Torah opgedragen om ons op deze dag samen met onze families en anderen "te
verheugen":

Deuteronomium 16:11
En u moet u verblijden voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, u, uw zoon en uw
dochter, uw slaaf en uw slavin, de Leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees
en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de HEERE (JHWH), uw God, zal
uitkiezen om Zijn naam daar te laten wonen.
Velen zullen samenkomen in hun plaatselijke gemeente of bij iemand thuis voor aanbidding en het
samen vieren van wat God allemaal voor ons heeft gedaan in het licht van dit gebod.
Traditioneel zijn er tijdens Sjavoeot ook veel mensen die het belangrijk vinden om aan de armen te
geven. Dit is gebaseerd op het Torah-gebod om de randen van je akker niet te oogsten om dat aan de
armen te laten, wat in de Torah verbonden wordt met dit feest:
Leviticus 23:22
Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen
van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen.
U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling, Ik ben de HEERE (JHWH), uw God.
Nog een populaire traditie is om tijdens Sjavoeot het boek Ruth te lezen. Dit omdat het verhaal van Ruth
zich afspeelt tijdens het oogstseizoen, waar Ruth voedsel bijeengaart op de akkers. Ruth was ook een
Moabitische, die deel is gaan uitmaken van het volk Israël. Dit herinnert ons aan het feit dat wij deel
mogen uitmaken van Gods volk, door het Evangelie van Messias Jesjoea, wat past bij het thema van
Sjavoeot (Gal 3:29).
Een paar andere veel voorkomende tradities zijn onder meer het eten van zuivelproducten, zoals
kwarktaart en ijs, wat een herinnering is aan Gods belofte om ons naar een land te brengen dat
overvloeit van melk en honing en de zoetheid van de Torah. Soms zullen de mensen ook hun huis of
gemeente versieren met verse groenten en bloemen, een ander symbool van de Torah en hoe het een
"boom des levens" is voor degenen die vasthouden aan haar wijsheid (Spreuken 3:18).
Er zijn andere tradities, maar hopelijk hebben we je met dit overzicht wat ideeën gegeven die je
misschien kunt gebruiken bij het vieren van dit feest.
Sjavoeot het is een geweldige Bijbelse feestdag, vol van betekenis en het herinnert ons aan ons doel als
volgelingen van Messias. Als deze Bijbelse feesten nieuw voor je zijn, hopen we dat deze studie je heeft
geïnspireerd om Sjavoeot te onderzoeken en je hebben aangespoord om dit feest zelf te gaan vieren.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net
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