“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.”

Laat de Kerstbomen zich verheugen
Het ligt aan jouw visie op Kerst of je dit een interessante gedachte zult vinden.
Bekijk Jesaja 14. In vers 1, zien we het herstel van de twee koninkrijken van Israël. En in vers 3 lezen
we over de komst van onze Heer Jesjoea op de Dag van de Heer waarmee de duizendjarige rust begint,
de Sabbatsrust van de 7e dag. We weten dat dit gebeurt nadat Babylon is gevallen, want dat wordt in de
verzen 4-11 besproken en ook in Openbaring 18 behandeld.
De tegenstander, satan, wordt volgens de verzen 14-21 en Openbaring 20 voor een periode van 1000
jaar, de Dag van de Heer, opgesloten. Moet je raden wat er binnen die context te midden van al die
verzen staat?
Wacht even. Voordat we daar op in gaan, willen we erop wijzen dat we op het moment dat Jesjoea, onze
Heer, terugkomt, allemaal de feestdagen van JHWH, zoals Loofhuttenfeest in Zacharia 14 en Jesaja 66,
zullen vieren. Dus geen Kerst meer, want alleen de wegen van God worden gevolgd, de gebruiken
rondom Kerst stammen uit de zonnegod-cultus. En, volgens het Woord van God, moeten wij geen deel
hebben aan het vermengen van zulke wegen met de wegen van onze Schepper. Hij zegt ons dat we ons
niet moeten wennen aan de wegen van de volken en God niet op hun manier moeten aanbidden.
Dat betekent dat het God niet kan schelen wat Kerst voor ons betekent. Hij laat ons weten wat het voor
Hem betekent. Ik neem aan dat je dat begrijpt omdat Hij degene is die aanbeden moet worden, niet wij.
Ik denk dat je ook zult begrijpen dat JHWH zonnegoden haat. Hij wil gewoon niet aanbeden worden op
de manier waarop zij werden aanbeden, maar op de manier waarop Hij zei dat Hij aanbeden wilde
worden. En, Jesjoea onze Heer, houdt van het Woord van God en daarom wil Hij het pure Woord van
God voor ons en niet de zonnegodcultus.
Maar als er geen Kerst meer zal zijn, wat dan wel? Dit is erg interessant met het oog op de terugkomst
van Jesjoea op de Dag van de Heer. We weten allemaal dat er elk jaar naaldbomen worden gekapt om in
de huizen te worden gezet. Vele duizenden jaren was dat een gewoonte van de heidenen in hun
aanbidding van de zonnegod, als symbool voor vruchtbaarheid. Zelfs de naaldbomen zullen zich
verheugen omdat ze niet meer zullen worden gekapt als Babylon is gevallen. Te midden van de context
van de val van Babylon en de terugkomst van Jesjoea lezen we dit namelijk in Jesaja 14:8:

Jesaja 14:8
Zelfs de cipressen verblijden zich over u. De ceders van de Libanon zeggen: Sinds u daar geveld
ligt, klimt niemand omhoog om ons om te hakken.”
Kerst zal dan officieel en wereldwijd afgeschaft worden door een mandaat van Jesjoea onze Heer. Het
lijkt er dus op dat Jesjoea zal komen om af te rekenen met Kerst, waardoor de naaldbomen voor altijd
gelukkig zullen zijn.
Zomaar een gedachte…
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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