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1. God se feeste
Hierdie is die inleiding, agtergrond en geskiedenis van die veranderinge wat, deur mense, aan God se tye
gemaak is. Die tye en uitleg van die Bybelse feeste is gebaseer op die Bybel en Bybelse opdragte oor hoe om
die tye van God in te deel en te bepaal.
Alle skrifaanhalings is geneem uit “Die Pad van Waarheid tot die Lewe” {PWL} vertaling, behalwe as anders
gemeld.
Wat is God se opdragte – wanneer moet ons fees hou en waaroor?
Wanneer is “Die dag van die Here” soos die vertalings dit noem?
Is dit wetties om gehoorsaam te wees aan God se opdragte of is dit wetties om my eie tye en feeste vas te
stel?
Hierdie bevindinge het bewys om selfs belangriker te wees as wat ek ooit kon droom toe ek die tye, feeste en
tydsaanwysings van die Bybel begin ondersoek het. Die feeste wat hiermee saamgaan word in groter detail
verder aan hanteer.
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2. Drie Belangrike Vrae Ontstaan
1. Maak dit regtig saak – die presiese tye volgens die Bybelse berekeninge?
2. Dit mag wetties lyk – hoe verantwoord ons dit dat ons die feeste hou?
3. Was dit ‘n fout of ‘n baie versigtig uitgewerkte plot om die tye te verander en ‘n tradisie te skep wat nie
maklik verbreek kan word nie?
Met die bogenoemde in gedagte, het die volgende profesie oor wat die vyand sal doen, gelei tot ernstige vrae.
Asseblief lees, bedink en bid hieroor.
Dan 7:25 Hy sal woorde praat teen die Allerhoogste Dan 11:36; Open 13:5 en planne maak teen die afgesonderdes
van die Allerhoogste en beplan om vasgestelde tye en wette te verander en hulle sal in sy hand
oorgegee word vir ’n tyd, tye en ’n halwe tyd,
Hy {die vyand} sal van voorneme wees {probeer} om die vasgestelde tye {seisoene} {God se Afgesonderde dae}
en wette te verander....” {Vrye vertaling uit die Hebreeus met hakies en vetgedruk myne} – let asseblief daarop
dit is God se vasgestelde tye – nie mense s’n nie.
Volgens die profesie is dit dus die vyand {Satan} wat God se tye sal probeer verander – as ons nou bepaal wat
God se bepaalde tye is en kyk of dit verander het al dan nie, dan kan ons mos bepaal of die vyand God se tye
verander het! Dan is die enigste volgende vraag vir u en my:
- "Wie se tye gaan ons volg?"
- Kan ons ‘n tyd of fees wat deur die vyand vasgestel is, gerus nakom, sonder probleme, of erken ons so sy
outoriteit?
- Dit maak mos nie saak wanneer ons dit vier nie – of maak dit?
- Hoeveel Satan-beplande feeste vier u? Moenie geskok wees nie – kyk eers mooi!
Ekself moes my sondes erken en bely.
Ek sal probeer om die bogenoemde 3 belangrike vrae kortliks te beantwoord en die boek "Feeste van die
Verbond" sal jou ook help om al die vrae te antwoord. Asseblief, hierdie moenie ligtelik opgeneem word nie –
bedink elke punt met ‘n oop en leerbare hart en gees - gereed om deur die Gees van God aangeraak te word en
toets dit volgens die Woord alleen - kan u die vers nie by u teologie inpas nie – verander u teologie!
1. Ja, dit maak regtig saak! Meeste van die profesieë oor God se plan van verlossing het hul vervulling op
spesifieke tye in die verbond, wat vorentoe gewys het na die vervulling in Die Gesalfde Een en Sy lewe. Wat
God doen, is ingeweef in die tye en profesieë wat Hy gegee het. Dit dien ook as bewys van die geldigheid en
waarheid van die profesieë. God was altyd baie spesifiek in Sy opdragte en tye.
2. Miskien is daar ‘n baie fyn lyn tussen wetties wees en gewone, eenvoudige gehoorsaamheid. As daar ‘n
opdrag is en ek is gehoorsaam daaraan kan dit nie wettiesheid wees nie, maar gehoorsaamheid. As jy sê die
opdrag het verander – reg – wys my die bewyse en deur wie dit verander is. Niemand, anders as slegs die
Een wat die opdrag gegee het, is geregtig daarop om dit te verander nie. Hierdie stuk is nie daarop gerig om
Sy kind te belas met wette nie, maar om hom tot gehoorsaamheid te roep, selfs al druis dit teen praktyke en
tradisie in. Lees die lering oor wettiesheid baie versigtig deur, dit is baie belangrik.

PWL - Belangrike tye
Desember 2015

Skrywer: GERRIE COETZEE
DOC Verw: PWL-Fees-F001 [

Ontwerp: Pieter De Beer

Type the company
address]

BELANGRIKE TYE
BLADSY 2

3. Dit is die vyand van die waarheid se doel om die volgelinge van Die Gesalfde Een te lei tot
ongehoorsaamheid. Daar bestaan nie so iets soos toeval nie – ek sal wys dat ons almal eintlik afgode en
heidense gelowe en gebruike deur hierdie tradisies, wat deur die mens, onder die vyand se invloed,
gemaak is, dien of gedien het. Van die oomblik dat die sogenaamde kerk teen die volk van God, Yisra’el,
gedraai het en alles in die kerk se vermoë gedoen is om alles en enige iets wat met "Joodse" maniere en
praktyke te doen het, sonder om te besef dit is God se praktyke, te verander, het die leuen ingekruip onder
die voorwendsel van ‘n vervangings-nuwe Verbond en nuwe wette. Lees asseblief die bogenoemde vers in
Dani'el weer versigtig deur. As dit geprofeteer is dat dit gedoen sal word – dink jy nie dat dit gedoen is nie?
Kyk na waar in die Geskiedenis en jy het die punt bewys. Die boek, "God van die Verbond" verduidelik dit
vir ons in detail.
Miskien is dit een van die dinge wat die ware gelowiges en die misleide, valse kerk van mekaar sal
skei
Laat ons een van die belangrikste datums en tye van die kerk as voorbeeld gebruik waardeur u self kan besluit.
Al die ander kerk-, groeps- en of landsfeeste kan dan met dieselfde maatstaf gemeet word.
Onthou, ons vier nie Joodse feeste nie, maar God se Feeste

3. Yeshua se Kruisiging, Dood en Opstanding
Yeshua het self voorspel wanneer Hy sou sterf en opstaan. Ons sal verder aan op die punt ingaan van die
presiese tyd en ouderdom en jaar waarin Hy gesterf het, volgens die profesieë wat Hy presies vervul het. Ons
kyk net eers na die opstanding.
Yon 2:1  het ’n groot vis aangestel om Yonah in te sluk en Yonah was vir drie dae en drie nagte in die
maag van die vis. Mat 12:39, 40; 16:4
Mat 12:40 want net soos Yonah drie nagte en drie dae in die maag van die vis was, Yon 2:1 net só sal die
Seun van die mens drie nagte en drie dae Luk 11:30 in die middel van die aarde wees.
Let op die duidelike en definitiewe 3 dae en 3 nagte, nie dele van 'n dag nie asook 'net só'!!
Vraag:
Het Yeshua die ‘teken van Yonah’ gehou soos wat Hy in Mat 12:40 gesê het Hy gaan – as ‘n bewys dat Hy die
Seun van die mens - Seun van God is? As Hy nie die teken vervul het, soos Hy gesê het, nie, is daar ‘n vraag of
Hy werklik Die Gesalfde Een is???
Omdat die Goeie Vrydag – Paas Sondag tradisie alleenlik ‘n maksimum van twee nagte en een dag in die graf
toelaat, ontken dit dat Yeshua die “teken van Yonah” gehou het en veroorsaak dit dus twyfel oor Sy
betroubaarheid. Het Hy hierdie ‘teken’ gehou of is Hy ‘n bedrieër soos wat die opponente van die Bybelse
gelowiges sê. Ek het nou al dikwels die verskoning gehoor dat Grieks en Hebreeus inklusiewe tale is en dat ‘n
gedeelte van die dag as heel dag tel. Dit is ‘n misleidende stelling en is slegs waar in algemene gesprek. Hier is
egter ‘n spesifieke verwysing na die tyd en ‘n uitspel van dag en nag. Selfs al sou die bg. waar wees - wat dit
nie is nie – dan moet daar 'n deel van 3 nagte en 'n deel van drie dae wees! Pas nog steeds nie!!
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Onthou ons noem die bogenoemde vir u as bewys dat daar ‘n verandering aan die vasgestelde tye en
opdragte van God gemaak is. Dit is onmiskenbaar vir die eerlike persoon. As u verder eerlik wil wees....ek lees
nie in die Boodskap van God dat ons die kruisiging en opstanding moet vier nie, maar ek sien wel in die
opdragte om die feeste, soos deur God vasgestel, te hou tot in alle geslagte {Lev 23}, asook Yeshua se opdrag
om die vervolmaakmaking van elkeen deur Sy dood {liggaam en bloed} Luk. 22:19, 20 en opstanding
{aanvaarding van die eerste vrug [uit die dood]} te onthou.
Yeshua het nie gesê onthou My kruisiging nie, maar:
Die liefdesmaal as teken van die Pesag en die Nuwe Verbond:
Luk 22:19 Hy neem brood en nadat Hy die dankgebed daaroor gebid het, breek Hy dit, gee dit aan hulle en sê:
“Dít is My liggaam, wat in die plek van julle lewens gegee word; hierdie moet julle doen tot My
gedagtenis.”
20 Net so ook vir die beker ná die ete sê Hy: “Hierdie beker is Yir 31:30-34 die nuwe verbond in My
bloed, Eks 24:3-8 wat om julle onthalwe gestort sal word.
Dit is tog duidelik – die matzah en vrug van die druif is waardeur ons dit wat die volmaakte vervulling van die
tekens van die Pesagmaal is, moet herdenk – Yeshua se liggaam en Sy bloed; die Nuwe Verbond wat belowe
word in Yer 31:30-34.
Yer 31:30 maar elkeen sal vir sy eie oortredinge sterf; elke mens wat die suur druiwe eet, sy tande sal stomp
word. Yeg 18:4
31 Let op, daar kom dae,” verklaar , “wanneer Ek met die huis van Yisra’el en die huis van
Y’hudah ’n nuwe verbond sal sluit, Mat 26:28; 1 Kor 11:24,25; 2 Kor 3:6; Heb 8:8-12
32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle aan die hand gevat
het om hulle uit die land van Mitzrayim uit te bring nie; My verbond wat húlle verbreek het,
alhoewel Ék Meester oor hulle was,” verklaar .
33 Hierdie is egter die verbond wat Ek ná daardie dae met die huis van Yisra’el sal sluit,” verklaar
: “Ek sal My wet binne-in hulle sit en dit op hulle verstand, wil en emosie skryf en Ek sal hulle
God wees en hulle sal My volk wees. Yeg 37:23; Open 21:3
34 Hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: ‘Ken ,’ want hulle sal My
almal ken, van die kleinste tot die grootste van hulle,” verklaar , 1 Yog 2:27 “want Ek sal hulle
oortredinge vergewe en hulle sondes nie meer onthou nie.”
Die Pesagdatum:
Een van die bepalende tye betrokke by Sy kruisiging is die datum van die Pesag, die dag waarop Hy gekruisig
is. Die vraag kan slegs korrek beantwoord word as ons die tyd wanneer dit gebeur het, weet. Dit verduidelik die
tydsaspek ook en wys hoe maklik dit werklik is om die waarheid te verstaan. Ons moet die Woord baie
versigtig bestudeer – die antwoorde is alles daar.
Ek stel voor dat die volgende eerder hier inkom as waar dit nou is na die drie dae en nagte verduideliking:
Eerstens moet ons die volgende uitklaar:
Die vraag ontstaan of die Pesag op ‘n Woensdag was tydens die Kruisiging. Goeie vraag! Volgens alle
geloofwaardige en vertrouenswaardige berekeninge is Yeshua of 3 of 6 jaar voor die jaartelling begin het,
gebore. Yeshua het 3 en ‘n halwe jaar {1260 dae soos die 3 en ‘n half jaar soms in profesie verteenwoordig
word} van bediening gehad en vervul so die profesieë. Hierdie tydperk vervul die tyd wat Dani'el sê, moet
verby gaan {die middel van die week} voor Die Gesalfde Een afgesny is.
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Dan 9:26 Ná die twee en sestig tydperke van sewe weke sal Die Gesalfde Een doodgemaak word en die stad
sal sonder ’n heerser wees en die afgesonderde stad sal saam met die komende koning vernietig
word en die einde daarvan sal ’n reuse verbanning wees en aan die einde van die oorlog, word
verlatenheid vasgestel.
27 Hy sal die verbond met baie vir ’n tydperk van sewe en ’n halwe tydperk van sewe, bevestig; dan sal
Hy die offers en geskenkoffers laat ophou en op die horings van die altaar, die verwerplike afgodery;
die verwerplikheid sal aanhou tot met die vasgestelde tyd, die stad sal verlate bly. Mat 24:15; Mar 13:14
Watter jare is dus 'n moontlikheid?
Yeshua se bediening het begin toe Hy 30 geword het.
Die moontlike jare se Pesagdatums is bereken.
Jaar
Bybelse berekening {Moderne datums vir beter begrip gebruik}
28
Woensdag, 28 April
29
Maandag, 18 April
30
Vrydag, 7 April
31
Woensdag, 25 April
32
Maandag, 14 April
33
Shabbat {Sat}, 1 May
34
Donderdag, 22 April
Indien (soos histories aanvaar en bewysbaar) Yeshua in of 3 of 6 voor die jaartelling begin is, gebore is, is die
Pesag korrek op ‘n Woensdag, in die jare 28 of 31 na die jaartelling begin is! Wat ‘n wonderlike God dien ons
nie!!
Omdat hierdie Pesag op ‘n Woensdag was, bevestig dit dat Yeshua wel die teken van Yonah presies gehou het,
nes Hy gesê het Hy sal. Hulle wat geleer is dat Yeshua op ‘n Vrydag gekruisig is, moet oplet dat vanuit die
berekeninge van die bediening van Yoganan die doper in die 15de jaar van Tiberius, die jaar 31 n.C. die
vroegste moontlike jaar van die kruisiging kon wees. Dit beteken dat die inligting in die Bybel eintlik die
moontlikheid van ‘n Vrydag kruisiging in die jaar 30 n.C. ontken. Nog minder is die 33 n.C. Vrydag datum,
gegee deur die Rabiniese berekening, ’n werklike moontlikheid, want die kalender sisteem is eers 600 jaar later
gemaak. Die Vrydag kruisigingleer is ‘n valsheid deur die korrupte, misleide en valse kerk ingestel en
ontken dat Yeshua die teken van Yonah vervul het. Yeshua, Die Gesalfde Een, het inderdaad hierdie bewys
dat Hy die Seun van God is, vervul.
Die Rooms Katolieke metode om Pesag, nee, ‘Easter’ te bereken vir die kerk, is nie gemaak voor die derde eeu
na Die Gesalfde Een nie en was spesifiek so bereken dat dit nooit sou val op die regte Pesagdatum wat deur die
Jode gebruik is nie.
Ek sê of neem hierdie ontdekkings nie ligtelik op nie – ek is egter oortuig dat ons nie kan – ons mag nie –
aanhou om ‘n sisteem te volg wat so ontwerp is om te probeer bewys dat Yeshua nie Die Gesalfde Een is nie.
Ek beroep my op die kinders van God om Sy Gesalfde Een se dood en opstanding te hou, volgens Sy opdrag en
om die wêreld te wys dat ons Hom wel erken – Yeshua – as die Seun van die Mens – Seun van God wat Hy is.
Die tye?? Dit is maklik om uit te werk, soos wat ons u sal wys in die volgende gedeelte. Solank as wat ons
ophou om God se beginsels, gegee via die Joodse volk aan al die nasies, te ignoreer en op te hou om te probeer
om onsself van die Jode af te sny en onsself as beter as hulle te beskou. Deur hulle het God self besluit om Sy
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wil, wet, tye en metodes aan die wêreld te openbaar. As jy dit misken, kan jy nie Sy wil ontdek nie. Miskien is
dit nie hoe jy dit sou gedoen het nie, maar God het jou nie geraadpleeg nie.
Wees nou eerlik. As hierdie, die belangrikste datum in die kerk se kalender, verander is – en ek kan sien dit is –
wie het dit verander? Soms is dit goed om weer voor te begin lees aan die lering! (Elke fees sal afsonderlik in
'n lering bespreek word.)
Tweedens moet ons die drie dae uitklaar:
Mat 28:1 – "na die Shabbatte" - let op “Shabbatte” is in die meervoud. Dit word bevestig in Markus 16:1,
waar gesê word dat die vroue hul speserye na die Shabbat gekoop het en deur Lukas 23:54, 56 wat sê dat hulle
die Shabbat gehou het nadat hulle die speserye voorberei het. Duidelik het twee Shabbatte verbygegaan terwyl
Yeshua in die graf was. Een voor hulle die speserye gekoop het en een nadat hulle die speserye voorberei het.
Mat 28:1 Teen die aand van die Shabbat, toe die eerste dag van die week begin aanbreek, kom Miryam van
Migdala en die ander Miryam om na die graf te kyk.
Mar 16:1 Toe die Shabbat verby was, het Miryam van Migdala, Miryam, die moeder van Ya’akov en
Shalomé, soet speserye gekoop om Hom te gaan salf.
Luk 23:54 Dit was die dag van voorbereiding en Shabbat was op die punt om te begin.
Luk 23:56 Toe het hulle teruggegaan en speserye en salf voorberei en op die Shabbat gerus volgens die
opdrag. Eks 20:8-11; Deut 5:11-15
'n Verduideliking is hier nodig:
Al die Bybelse Feeste {7} is deur God as opdrag gegee om gehou te word as Afgesonderde Shabbatte {Lev 23}.
- Pesag was die voorbereidingsdag vir die Week van Ongesuurde Brode en nie 'n Shabbat nie. Die eerste dag
van die 'Fees van Ongesuurde Brode' was en is steeds ‘n jaarlikse spesiale Shabbat.
Tweedens is dit belangrik om op te let dat die dag begin en eindig met sonsondergang – volgens Genesis en
Bybelse gebruik. Yeshua is van die kruis afgehaal: “en die Shabbat (Fees van Ongesuurde Brode) was op die
punt om te begin”!!!
Volgens die Woord is daar geen twyfel dat Yeshua alreeds voor die oggend van die eerste dag van die week
{Sondag} opgestaan het uit die graf nie. Luk 22:1-13, wys wanneer Yeshua die Nuwe Verbond ingelyf het: die
aand, na sonsondergang, aan die begin van die Pesag dag – die dag van voorbereiding. Yog 18:39 bevestig dat
Yeshua gekruisig is op die Pesag dag. Yog 19:31 sê hoe die bene van die kriminele gebreek is om hul dood te
verhaas sodat hulle nie steeds aan die kruise sou hang tydens die spesiale Shabbat, wat die volgende dag was en
dus daardie aand begin het, nie. Yeshua is dus net voor sononder in die graf neergelê.
Luk 22:1 Die Fees van Ongesuurde Brode, wat ook Pesag genoem word, was naby
2 en die leierpriesters en die leraars van die wet het ’n manier gesoek om Hom dood te maak, maar
hulle was bang vir die mense.
3 Die teëstander het in Y’hudah, wat K’riot genoem word en een van die twaalf was, ingegaan
4 en hy het gegaan en met die leierpriesters, die leraars van die wet en kapteins van die tempelwag
gepraat om Hom aan hulle oor te lewer.
5 Hulle was verheug en het met hom ooreengekom om vir hom geld te gee
6 en hy het ’n ooreenkoms met hulle aangegaan en na ’n geleentheid gesoek, sonder ’n skare, om Hom
oor te lewer.
7 Die Dag van die ‘Verwydering van Suurdeeg’ het aangebreek waarop dit gebruik was om die
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Pesaglam te slag Eks 12:3-14
en Yeshua stuur vir Kefa en Yoganan en sê: “Gaan berei die Pesagete vir ons voor dat ons dit kan
eet.”
Hulle sê vir Hom: “Waar wil U hê moet ons dit voorberei?”
Hy antwoord hulle: “Let op, wanneer julle die stad ingaan, sal ’n man julle ontmoet wat ’n erdekruik
water dra, volg hom
en waar hy ook al ingaan, sê vir die eienaar van die huis: ‘Ons Leermeester vra: “Is daar ’n kamer
waar Ek die Pesagete saam met My studentevolgelinge kan eet”?’
Let op, hy sal julle ’n groot bokamer wys wat gemeubeleerd is. Daar moet julle dit voorberei.”
Hulle het gegaan en dit gevind net soos Hy vir hulle gesê het en die Pesagete voorberei.

Yog 18:39 maar julle het ’n gewoonte dat ek vir julle op die Pesag iemand moet vrylaat. Wil julle daarom hê
dat ek vir julle die Koning van die Jode moet vrylaat?”
Yog 19:31 Sodat die liggame nie op die Shabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereidingsdag
was, want die komende dag was ’n spesiale Shabbat, Deut 21:22-23 het die Jode Pilatos gevra dat hulle
bene gebreek en hulle weggevat moes word.
Volgens die waarheid van Sy woorde moes daar 3 dae en 3 nagte tussen die tyd van Yeshua se dood, net voor
sonsondergang en Sy opstanding wees en daar moes 2 Shabbatte in hierdie tyd wees. Tel sommer nou self en
bepaal Sy opstanding!!
Die Voorbereidingsdag {Pesag} waarop Yeshua dood is, moes dus op die Woensdag wees. Die volgende dag
was die eerste dag van die Week van Ongesuurde Brode, wat ‘n spesiale jaarlikse Shabbat was en steeds is.
{In Yog 19:31, Lev 23:4-8 word ook daarna verwys.} Dit was die koms van hierdie dag wat die Joodse leiers
daartoe gedryf het om te vra dat die veroordeeldes se bene gebreek word sodat hulle sou sterf voor die Week
van Ongesuurde Brode amptelik begin. Die Bybelse verslag wys duidelik dat Yeshua in die middel van die
middag op die Dag van Voorbereiding gesterf het. {Presies die tyd wat die Pesaglam tempel toe geneem is!}
Yeshua se liggaam is selfs in ‘n graf {die hart van die aarde} geplaas net toe dié spesiale Shabbat begin het met
skemer.
Yog 19:31 Sodat die liggame nie op die Shabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereidingsdag
was, want die komende dag was ’n spesiale Shabbat, Deut 21:22-23 het die Jode Pilatos gevra dat hulle
bene gebreek en hulle weggevat moes word.
Lev 23:4 Hierdie is die vasgestelde tye van , afgesonderde byeenkomste, wat julle moet verklaar in die tye
wat vir hulle bepaal is.
5 Op die veertiende dag van die eerste maand, tussen die twee sonsondergange, is die Pesag tot


6 en op die vyftiende dag van dieselfde maand is die Fees van Ongesuurde Brode tot ; sewe dae
lank moet julle ongesuurde brood eet.
7 Op die eerste dag sal julle ’n afgesonderde byeenkoms hê; julle mag géén gewone werk doen nie.
8 Julle moet sewe dae lank ’n offer, deur vuur, tot  bring. Op die sewende dag moet daar ’n
afgesonderde byeenkoms wees; julle mag géén gewone werk doen nie.’”
Die dringendheid betrokke was van so aard dat Sy liggaam in die graf geplaas is, sonder dat dit ordentlik
gebalsem is. So was dit dat die drie nagte en drie dae in die hart van die aarde teen skemer, die einde van die
Dag van Voorbereiding, begin het. Daardie nag en die volgende dag {Donderdag – die eerste dag en spesiale
Shabbat van die Week van Ongesuurde Brode} was die eerste nag en dag wat Yeshua in die graf was. Die
volgende aand en dag was die tweede dag van die Week van ongesuurde brode. Gewone werk was toegelaat op
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daardie dag. Dit was die dag waarop die volgelinge van Yeshua uitgegaan het om die speserye en kruie te koop
wat benodig was om Yeshua ordentlik te balsem. Hulle moes toe die kruie en speserye voorberei voordat hulle
Hom kon balsem. Teen die tyd dat hulle klaar was, was die dag ook amper verby en moes die balseming weer
uitgestel word. Die tweede nag en tweede dag is nou verby {Vrydag.}
Maar die nuwe “dag” wat met sononder begin het was die normale weeklikse Shabbat, dus moes die volgelinge
van Die Gesalfde Een weereens uitstel onderwyl dit die Shabbat is. Dit was nou die derde nag en die derde dag
{Shabbat.} Dit word in Mark 16:1 bevestig, wat vir ons vertel dat die vrouens hul speserye na die Shabbat
verby was, gekoop het en ook deur Lukas 23:56 wat vir ons vertel dat hulle die Shabbat gehou het nadat hulle
die speserye voorberei het.
Mar 16:1 Toe die Shabbat verby was, het Miryam van Migdala, Miryam, die moeder van Ya’akov en
Shalomé, soet speserye gekoop om Hom te gaan salf.
Luk 23:56 Toe het hulle teruggegaan en speserye en salf voorberei en op die Shabbat gerus volgens die
opdrag. Eks 20:8-11; Deut 5:11-15
Die drie nagte en drie dae is vervul teen skemer aan die einde van hierdie weeklikse Shabbat. Het Yeshua toe
opgestaan of het Hy gewag en teen sonsopkoms die volgende oggend opgestaan soos algemeen geleer word?
Inderdaad vertel Yoganan ons dit: terwyl die graf nog in donkerte was het Miryam van Magdala gesien die
steen is weggerol.... Yog 20:1 en 2. Mat 28:1 korrek vertaal sê: “Tydens die aand van die Shabbat, toe die
eerste dag van die week aanbreek, kom Miryam van Migdala en die ander Miryam om na die graf te kyk.” Toe
was daar ‘n aardbewing... ens.
Yog 20:1 Op die eerste dag van die week kom Miryam van Migdala baie vroeg in die oggend terwyl dit nog
donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf verwyder is.
Mat 28:1 Teen die aand van die Shabbat, toe die eerste dag van die week begin aanbreek, kom Miryam van
Migdala en die ander Miryam om na die graf te kyk.
Yeshua was uit die graf lank voor die vrouens voor sonsopkoms, daar aangekom het. Dit is verseker dat Hy net
voor sononder van die vorige aand uit die dood opgewek is en so die teken van Yonah presies vervul het.
Volgende is my voorstel:
Opsomming
Die drie nagte en drie dae in die hart van die aarde
Skemer, die einde van die Dag van Voorbereiding in graf geplaas
Eerste dag: nag en die volgende dag {Donderdag – spesiale Shabbat van die Week van Ongesuurde Brode}
Tweede dag: volgende aand en dag was die tweede dag van die Week van Ongesuurde Brode. Gewone
werksdag - Vrydag. Kruie is gekoop en voorberei vir balseming.
Derde dag: met sononder begin die normale weeklikse Shabbat. Dit was nou die derde nag en die derde dag
{Shabbat/Saterdag.}
Drie nagte en drie dae is vervul teen skemer aan die einde van hierdie weeklikse Shabbat toe Hy opgestaan het.
Inderdaad
- Hy is Die Gesalfde Een
– Seun van God
– die beloofde Mashiag
- wat die sonde van die wêreld op Hom neem!!!
Ek het voorgestel dat die volgende boontoe geskuif word
Die vraag ontstaan of die Pesag op ‘n Woensdag was tydens die Kruisiging. Goeie vraag! Volgens alle
geloofwaardige en vertrouenswaardige berekeninge is Yeshua of 3 of 6 jaar voor die jaartelling begin het,
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gebore. Yeshua het 3 en ‘n halwe jaar {1260 dae soos die 3 en ‘n half jaar soms in profesie verteenwoordig
word} van bediening gehad en vervul so die profesieë. Hierdie tydperk vervul die tyd wat Dani'el sê, moet
verby gaan {die middel van die week} voor Die Gesalfde Een afgesny is.
Dan 9:26 Ná die twee en sestig tydperke van sewe weke sal Die Gesalfde Een doodgemaak word en die stad
sal sonder ’n heerser wees en die afgesonderde stad sal saam met die komende koning vernietig
word en die einde daarvan sal ’n reuse verbanning wees en aan die einde van die oorlog, word
verlatenheid vasgestel.
27 Hy sal die verbond met baie vir ’n tydperk van sewe en ’n halwe tydperk van sewe, bevestig; dan sal
Hy die offers en geskenkoffers laat ophou en op die horings van die altaar, die verwerplike afgodery;
die verwerplikheid sal aanhou tot met die vasgestelde tyd, die stad sal verlate bly. Mat 24:15; Mar 13:14
Watter jare is dus 'n moontlikheid?
Yeshua se bediening het begin toe Hy 30 geword het.
Die moontlike jare se Pesagdatums is bereken.
Jaar
Bybelse berekening {Moderne datums vir beter begrip gebruik}
28
Woensdag, 28 April
29
Maandag, 18 April
30
Vrydag, 7 April
31
Woensdag, 25 April
32
Maandag, 14 April
33
Shabbat {Sat}, 1 May
34
Donderdag, 22 April
Indien (soos histories aanvaar en bewysbaar) Yeshua in of 3 of 6 voor die jaartelling begin is, gebore is, is die
Pesag korrek op ‘n Woensdag, in die jare 28 of 31 na die jaartelling begin is! Wat ‘n wonderlike God dien ons
nie!!
Omdat hierdie Pesag op ‘n Woensdag was, bevestig dit dat Yeshua wel die teken van Yonah presies gehou het,
nes Hy gesê het Hy sal. Hulle wat geleer is dat Yeshua op ‘n Vrydag gekruisig is, moet oplet dat vanuit die
berekeninge van die bediening van Yoganan die doper in die 15de jaar van Tiberius, die jaar 31 n.C. die
vroegste moontlike jaar van die kruisiging kon wees. Dit beteken dat die inligting in die Bybel eintlik die
moontlikheid van ‘n Vrydag kruisiging in die jaar 30 n.C. ontken. Nog minder is die 33 n.C. Vrydag datum,
gegee deur die Rabiniese berekening, ’n werklike moontlikheid, want die kalender sisteem is eers 600 jaar later
gemaak. Die Vrydag kruisigingleer is ‘n valsheid deur die korrupte, misleide en valse kerk ingestel en
ontken dat Yeshua die teken van Yonah vervul het. Yeshua, Die Gesalfde Een, het inderdaad hierdie bewys
dat Hy die Seun van God is, vervul.
Die Rooms Katolieke metode om Pesag, nee, ‘Easter’ te bereken vir die kerk, is nie gemaak voor die derde eeu
na Die Gesalfde Een nie en was spesifiek so bereken dat dit nooit sou val op die regte Pesagdatum wat deur die
Jode gebruik is nie.
Ek sê of neem hierdie ontdekkings nie ligtelik op nie – ek is egter oortuig dat ons nie kan – ons mag nie –
aanhou om ‘n sisteem te volg wat so ontwerp is om te probeer bewys dat Yeshua nie Die Gesalfde Een is nie.
Ek beroep my op die kinders van God om Sy Gesalfde Een se dood en opstanding te hou, volgens Sy opdrag en
om die wêreld te wys dat ons Hom wel erken – Yeshua – as die Seun van die Mens – Seun van God wat Hy is.
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Die tye?? Dit is maklik om uit te werk, soos wat ons u sal wys in die volgende gedeelte. Solank as wat ons
ophou om God se beginsels, gegee via die Joodse volk aan al die nasies, te ignoreer en op te hou om te probeer
om onsself van die Jode af te sny en onsself as beter as hulle te beskou. Deur hulle het God self besluit om Sy
wil, wet, tye en metodes aan die wêreld te openbaar. As jy dit misken, kan jy nie Sy wil ontdek nie. Miskien is
dit nie hoe jy dit sou gedoen het nie, maar God het jou nie geraadpleeg nie.
Wees nou eerlik. As hierdie, die belangrikste datum in die kerk se kalender, verander is – en ek kan sien dit is –
wie het dit verander? Soms is dit goed om weer voor te begin lees aan die lering! (Elke fees sal afsonderlik in
'n lering bespreek word.)tot hier voorgestel boontoe geskuif.

4. Datums en Tye
Die instruksies van God is vol wonderlike, geestelike beginsels wat geleer word deur daaglikse ervarings. In Sy
oneindige wysheid het die Skepper-God geweet dat die swak mens heel waarskynlik baie van hierdie
belangrike geestelike beginsels, wat die lering van die Woord vryelik aan hom gebied het, sou vergeet.
{Leringe wat so ontwerp is om hom in sy daaglikse wandel met die Skepper te seën en te help.} Dit is hoekom
HaKadosh, die Afgesonderde Een, hoekom Hy, hoekom nie Vader of Yahuah gebruik nie????die kalender
versigtig ontwerp het om die mens te herinner aan Sy plek in die Geskiedenis en om hom aan te por om altyd
nader te wil kom in sy verhouding met sy Hemelse Vader. Wel, selfs die hemele en die aarde self sou dien as
getuie om hom te herinner aan sy spesiale plek in die hart van God {Yir 31:35-37}. Omdat Yisra’el primêr ‘n
landbou land was en in ‘n groot mate steeds is, is daar geen beter manier vir die Afgesonderde Een om Sy
kinders te leer oor Sy Afgesonderde natuur as deur die jaarlikse oestye nie.
Yir 31:35 So sê  wat die son gee vir lig bedags en die vaste orde van die maan en van die sterre vir lig in
die nag; Gen 8:22 wat die see in beroering bring sodat sy golwe dreun; -Tzva’ot is Sy Naam
(Karakter en Outoriteit):
36 “As hierdie vaste orde vertrek voor My Teenwoordigheid,” verklaar , “dan sal die nageslag van
Yisra’el ook vir altyd ophou om ’n volk in My Teenwoordigheid te wees.”
37 So sê : “As die hemele daarbo gemeet kan word en die fondamente van die aarde bestudeer kan
word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Yisra’el verwerp vir alles wat hulle gedoen het,”
verklaar .
Die Bybel berei 'n reeks unieke Afgesonderde dae voor, wat die weeklikse Shabbat insluit {Eks 20:8-11} en
die jaarlikse spesiale Shabbatte soos tydens die fees van Pesag, Ongesuurde Brode en die Waai van die Eerste
Gerf, fees van die Eerste Vrugte {Uitstorting van die Gees van Afsondering}, fees van die Blaas van die Shofar,
dag van Versoening {Toedekking} en die Loofhuttefees {Sukkot} - Lev 23.
Eks 20:8 Onthou om die Shabbatdag afgesonderd te hou. Yes 58:13; Mat 12:8; Heb 4:9
9 Ses dae moet jy werk en al jou besigheid doen,
10 maar die sewende dag is ’n Shabbat van , jou God; dan mag jy géén besigheid doen nie; nie jy of
jou seun of jou dogter, of jou slaaf of jou slavin, of jou vee of jou besoeker wat by jou bly nie,
11 want in ses dae het  die hemele en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is Open 10:6 en op
die sewende dag het Hy gerus; daarom het  die sewende dag geseën en dit afgesonder.
Gen 1:14 God het gesê: “Laat die ligte in die ruimte van die hemele wees om te onderskei tussen die dag en
die nag en laat hulle wees vir tekens en seisoene, vir dae en jare.
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"Die Hebreeuse woord vir “seisoene” is “moade” en beteken letterlik “afgespreekte tye.”
Lev 23:4 Hierdie is die vasgestelde tye van , afgesonderde byeenkomste, wat julle moet verklaar in die
tye wat vir hulle bepaal is.
Ps 104:19 Hy het die maan aangestel vir die vasgestelde tye; die son ken sy ondergaan.
Die Psalm herinner ons ook dat die maan gebruik word om God se “afgespreekte tye” vas te stel.
Eksodus 12 sê dat die maand van die Pesag, die eerste maand van die jaar is.
Eksodus 13:4 Op hierdie dag gaan julle uit, in die maand Aviv.
Die maand word ‘Aviv’ genoem, ‘n Hebreeuse woord wat beteken “groen aar” wat verwys na die rypwordende
are van die winter gars {barley}. Dit is in April of vroeg Mei, in Aramees word dit Nisan genoem.
Lev 23:10-14 wys dat die maand van Aviv altyd ooreenstem met die begin van die jaar se oes in Yisra’el.
Inderdaad, volgens vers 14 mag hulle nie begin eet aan die nuwe seisoen se oes tot die Gerf nie op die eerste
dag van die week {Sondag} tydens die Week van Ongesuurde Brode, gewaai {geoffer} is nie – die Waaioffer.
Lev 23:10 “Praat met die seuns van Yisra’el en sê vir hulle: ‘Wanneer julle in die land kom wat Ek julle gee en
sy opbrengs oes, moet julle ’n gerf van die eerste vrugte van julle oes na die priester bring.
11 Hy moet die gerf voor die Teenwoordigheid van  waai, om vir julle aanvaar te word; op die dag
ná die Shabbat moet die priester dit waai.
12 Op die dag as julle die gerf waai, moet julle ’n lam in sy eerste jaar, sonder gebrek, as brandoffer tot
 offer.
13 Sy graanoffer daarmee saam, moet twee tiendes van ’n efa fyn meel met olie gemeng wees, as ’n
offer, deur vuur, gebring tot , ’n aangename geur en sy drankoffer moet ’n kwart hin wyn wees.
14 Julle mag geen brood of gebraaide graan of vars graan eet tot op daardie selfde dag dat julle die
offer tot julle God bring nie. Dit is ’n ewige instelling vir al julle geslagte, oral waar julle bly.
Dus kan ons sien dat hierdie kalender gebaseer is op beide ‘n jaarlikse sonsiklus wat beheer word deur die
rypwordende winter garsoeste en ‘n maandelikse siklus wat deur die maan bepaal word. Die belangrikheid
van die “groter lig” en die “kleiner lig” wat die Afgespreekte Tye van God daar stel, is nou vasgestel - Gen 1:
14 - 18. God het Sy kalender opgestel.
Luk 22:1 tot 13, verwys na Yeshua se instelling van Sy Laaste Pesagmaal, die aand waarop die Pesag = Dag
van Voorbereiding, begin het. Yog 18:39 bevestig dat Yeshua op die Pesagdag gekruisig is. Yog 19:31 sê vir
ons hoe die bene van die kriminele gebreek is sodat hulle nie nog steeds sal ly aan die kruise op die spesiale
Shabbat, wat die volgende dag was, nie.
Luk 22:1 Die Fees van Ongesuurde Brode, wat ook Pesag genoem word, was naby
2 en die leierpriesters en die leraars van die wet het ’n manier gesoek om Hom dood te maak, maar
hulle was bang vir die mense.
3 Die teëstander het in Y’hudah, wat K’riot genoem word en een van die twaalf was, ingegaan
4 en hy het gegaan en met die leierpriesters, die leraars van die wet en kapteins van die tempelwag
gepraat om Hom aan hulle oor te lewer.
5 Hulle was verheug en het met hom ooreengekom om vir hom geld te gee
6 en hy het ’n ooreenkoms met hulle aangegaan en na ’n geleentheid gesoek, sonder ’n skare, om Hom
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oor te lewer.
7 Die Dag van die ‘Verwydering van Suurdeeg’ het aangebreek waarop dit gebruik was om die
Pesaglam te slag Eks 12:3-14
8 en Yeshua stuur vir Kefa en Yoganan en sê: “Gaan berei die Pesagete vir ons voor dat ons dit kan
eet.”
9 Hulle sê vir Hom: “Waar wil U hê moet ons dit voorberei?”
10 Hy antwoord hulle: “Let op, wanneer julle die stad ingaan, sal ’n man julle ontmoet wat ’n erdekruik
water dra, volg hom
11 en waar hy ook al ingaan, sê vir die eienaar van die huis: ‘Ons Leermeester vra: “Is daar ’n kamer
waar Ek die Pesagete saam met My studentevolgelinge kan eet”?’
12 Let op, hy sal julle ’n groot bokamer wys wat gemeubeleerd is. Daar moet julle dit voorberei.”
13 Hulle het gegaan en dit gevind net soos Hy vir hulle gesê het en die Pesagete voorberei.
Yog 18:39 maar julle het ’n gewoonte dat ek vir julle op die Pesag iemand moet vrylaat. Wil julle daarom hê
dat ek vir julle die Koning van die Jode moet vrylaat?”
Yog 19:31 Sodat die liggame nie op die Shabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereidingsdag
was, want die komende dag was ’n spesiale Shabbat, Deut 21:22-23 het die Jode Pilatos gevra dat hulle
bene gebreek en hulle weggevat moes word.
Om die tyd van elke maand te bepaal vereis die waarneming van ‘n eenvoudige sterrekundige geleentheid wat
duidelik die begin van die maand aandui - die verskyning van die nuwemaan.{Dit het absoluut niks te doen met
astrologie of aanbidding van die hemele nie - beide dinge wat God spesifiek verbied.}
Deut 4:19 en pas op dat jy nie jou oë na die hemele opslaan en as jy die son, die maan, die sterre en die hele
leër van die hemel sien, jy nie weggedryf word en voor hulle neerbuig en hulle dien nie, dinge wat
, jou God, aan al die mense onder die ganse hemele toegedeel het.
Yes 47:13 Jy word moeg gemaak deur jou baie planne; laat nou die astroloë, hulle wat deur die sterre
profeteer, wat voorspel deur die Nuwemane, opstaan en jou red van wat oor jou sal kom.
Die geleentheid, wat die begin van elke maand aandui, is die visuele waarneming van die sekel van die
nuwemaan wanneer dit die eerste keer gesien kan word met die blote oog. Gewoonlik word dit net vir ‘n kort
tydjie, net na sonsonder, gesien as die lug redelik donker word. Die oomblik as die nuwemaan gesien word, dui
dit die begin van die eerste dag van die nuwe maand aan. Dit verduidelik ook die Joodse gewoonte om die dae
van skemer tot skemer te tel, soos God dit reeds in Gen 1:5 ingestel het: “Dit was aand en dit was oggend, die
eerste dag.”
Lev 23:32 Dit sal vir julle ’n Shabbat van volkome rus wees en julle moet in nederigheid vas. Vanaf die
negende van die maand met sonsondergang, vanaf sonsondergang tot sonsondergang, moet julle
jul Shabbat hou.”
Omdat die sien van die nuwemaan noodsaaklik is vir die hele kalender het dit gou ‘n belangrike seremonie
geword.
Num 10:10 Ook op die dag van julle oorweldigende blydskap, op julle vasgestelde feeste en by die begin van
julle maande moet julle die trompette blaas oor jul brandoffers en oor die offerandes van julle
vredesoffers: hulle sal ’n herinnering wees vir julle voor julle God. Ek is , julle God.”
1 Kro 23:31 om ook die brandoffers tot  op Shabbat te bring, op die nuwemane en op die vasgestelde
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feeste, in getal volgens die getalle daarvoor beveel, voortdurend voor .
Ps 81:4 Blaas die ramshoring op die Nuwemaan en op die vasgestelde tye, op ons ernstige feesdae,
Die voorval wat in 1 Sh'mu'el 20 neergeskryf is, wys dat tydens Dawid se lewe die nuwemaan steeds deur
waarneming bepaal is. Onsekerheid oor watter aand die nuwemaan gesien sou word, het gelei tot die gewoonte
om op opeenvolgende aande twee nuwemaanfeeste te beplan. Daardeur is seker gemaak dat alles gereed is op
die eintlike aand wat die nuwemaan gesien word. Indien hulle kalender gebaseer was op berekeninge sou die
eerste dag van die nuwe maand vooruit bereken wees en slegs een fees sou beplan word. Vers 27, letterlik
vertaal sê: “Dit het gebeur op die tweede dag van die nuwemaan, dat Dawid se plek leeg was. Sha’ul sê vir
Y’honatan, sy seun: “Waarom het die seun van Yishai nie na die maaltyd gekom nie, nie gister of vandag
nie?””
Die Bybelse kalender gebruik slegs volledige maan-maande wat begin en eindig as die nuwe maan gesien word.
Aangesien die gemiddelde lengte van die maand siklus omtrent 29.53 dae {29 dae, 12 ure, 44 minute en 3
sekondes om presies te wees} en die son {tropiese} jaar 365.24 dae is, vind ons dat die son jaar eintlik bestaan
uit 12.37 maan-maande. Die Bybelse maan-son kalender tel , omtrent elke derde jaar, ‘n ekstra maand by om
die kalender volgens die seisoene te sinkroniseer.
NB Omdat die dae en jare bepaal word deur die son en maan, maak skrikkeljare, maande of sekondes nie saak
nie – God se bepaalde tye is van sonsonder tot sonsonder en van oestyd tot oestyd; dus sal Shabbat altyd
dieselfde wees en verander nooit nie. Sommige beweer hulle hou nie Shabbat nie, want die dae het in elk geval
verander, dit is nie waar nie, want die sewende dag het altyd die sewende dag gebly.
Deur gebruik te maak van die rypheid van die winter garsoes as aanduiding van watter nuwemaan ook
Nuwejaarsdag sal wees, {die eerste dag van die eerste maand - Aviv} word die kalender ook binne die
sonsiklus, wat verantwoordelik is vir die rypwording van die oes, geplaas. Die garsoes in Yisra’el neem amper
2 maande om te voltooi, beginnende in April naby Yerigo en eers vroeg Mei in die bergagtige dele naby
Yerushalayim. Seisoen veranderinge kan die oes vervroeg of vertraag met miskien ‘n week. Al wat nodig is, is
om te beraam of daar iewers in Yisra’el betyds ryp graan sal wees vir die Waai van die Gerfoffer, wat gedoen
word op die Eerste Dag {Sondag} tydens die Week van Ongesuurde Brode. Let op dat God die eet van die
nuwe oes voor die waai van die gerfoffer, verbied! Hy verbied nie die oes van die graan nie; dus kan boere in
warmer dele hulle oes inbring voor die waai van die gerfoffer tydens jare wanneer Aviv eers laat in die Lente
begin.
Lev 23:14 Julle mag geen brood of gebraaide graan of vars graan eet tot op daardie selfde dag dat julle die
offer tot julle God bring nie. Dit is ’n ewige instelling vir al julle geslagte, oral waar julle bly.
Dit is hoe die Bybelse kalender werk en funksioneer - eenvoudige, direkte waarnemings kan alle datums
bevestig. Yerushalayim is gekies as die fokuspunt van waar waarnemings van die nuwemaan gedoen moet word
vir Yisra'el, want dit is waar God gekies het om Sy tempel te bou en dit is die geestelike hoofstad van Yisra’el.
Die tye in ander lande kan nie daarvolgens bepaal word nie, want dan word dag, nag - ens. Die Islamietiese
kalender is streng op die maan gebaseer met elke jaar slegs 12 maanmaande lank, wat tot gevolg het dat hulle
kalenderjaar met omtrent 11 – 12 dae per jaar terug beweeg.
Die “Christendom” het groot veranderinge ondergaan vanaf die tye van die Apostels {Afgevaardigdes}. Tydens
die lewens van die Apostels was die Bybelse Shabbat en die jaarlikse Afgesonderde Dae ook die “Christen”
Afgesonderde Dae. Vandag is die belangrikste feeste Paasfees en Kersfees. Sondagdienste {deur die Nuwe
Testamentiese Kerk gehou op Saterdagaand} het die sewende dag Shabbat {wat ook deur hulle gehou is}
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vervang. Ortodokse kerke het nog ander afgesonderde dae bygevoeg, wat veronderstel is om eer te bring aan ’n
verskeidenheid van afgesonderdes en die afgevaardigdes. Die inbring van hierdie onbybelse ‘Afgesonderde
dae’ is teëgestaan deur die God-gehoorsame Christene. Baie gelowiges het hul werk, huise en burgerlike regte
verloor omdat hulle geweier het om God se Afgesonderde dae te vervang met die mensgemaakte afgesonderde
dae. Sommige is selfs doodgemaak. Vandag is almal en alles so vol kompromie dit maak nie regtig saak nie –
behalwe die wat omgee oor die volledige waarheid. Selfs ‘n vinnige kykie na vandag se ‘Christen”
afgesonderde dae wys op hulle korrupte oorspronge. Twee sal kortliks hier as bewys bespreek word.

5. 'Christen Feeste'
{Kyk asseblief na die meer volledige lering wat ook aflaaibaar is.}
Kersfees
Kersdag is geneem van die heidense ‘Dag van die onoorwinlike Son’, wat die kortste dag in die winter
{noordelike halfrond} aangedui het. Dit is die dag waarop gemeen is dat die son weer sy krag begin herwin –
gedeeltelik as gevolg van die gebede en eerbetoning van die sonaanbidders. Kersfees is gevolglik deur die
Rooms-Katolieke aanvaar {alhoewel in ‘n effens veranderde vorm} om die heidense sonaanbidders onder hul
beheer te kry.
Dit vier nie Die Gesalfde Een se geboorte nie, want Hy is in die Herfs {noordelike halfrond} gebore. Heel
moontlik in die jaar 3 of 6 voor die jaartelling begin het. Dit is o.a. bewys deur die feit dat die herders steeds
buite in die veld met hul skape was tydens Sy geboorte.
Luk 2:8 Daar was skaapwagters wat in die streek gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het
Goeie Bybel woordeboeke verduidelik dat die herfsreën in Oktober begin en dan gaan die skaapwagters terug
na hul huise vir beskerming teen die koue winter nagte. Geen skaapwagter sou buite slaap tydens Desember nie,
want die temperature is dikwels onder vriespunt of baie koud. Verder is daar absoluut GEEN skrif wat 'n
opdrag gee of selfs net voorstel dat God wil hê dat ons die geboorte van Die Gesalfde Een as ‘n jaarlikse
geleentheid moet vier nie, selfs al weet ons wanneer Hy gebore is!!!!
Bedink die volgende:
Is dit van God of van die mens? Is dit verander volgens Dan 7:25 of is dit net ek wat so dink?
Dan 7:25 Hy sal woorde praat teen die Allerhoogste Dan 11:36; Open 13:5 en planne maak teen die afgesonderdes
van die Allerhoogste en beplan om vasgestelde tye en wette te verander en hulle sal in sy hand
oorgegee word vir ’n tyd, tye en ’n halwe tyd,

Paasfees
Paasfees word deur baie mense as die belangrikste fees van die Christendom beskou. Oor die laaste 1700 jaar is
die tradisies wat rondom Paasfees draai so ingegraveer dat dit feitlik glad nie bevraagteken word nie. Tog,
Paasfees bring verskeie baie lastige vrae na vore: hoekom word voor die handliggende heidense bygelowe soos
die paaseier, paashaas, paasbolle en Paschal kerse toegelaat om deel te wees van so ‘n ernstige geleentheid en
dit terwyl God Sy volgelinge uitdruklik verbied om die weë van die heidene te volg? Hoekom is die hoof
geleentheid van die Christen kalender vernoem na ‘n heidense Anglo-Saxon godin van Lente, Eastre? Selfs die
PWL - Belangrike tye
Desember 2015

Skrywer: GERRIE COETZEE
DOC Verw: PWL-Fees-F001 [

Ontwerp: Pieter De Beer

Type the company
address]

BELANGRIKE TYE
BLADSY 14

naam Eastre is slegs ‘n verandering van “Ishtar”, wat die Babiloniese koningin van die hemel was. Die ‘godin’
word gewoonlik in die Hebreeuse geskrifte “Ashtaroth” genoem. Die Paasfees se Sondag-sonsopkomsdienste
het eintlik hul oorsprong in sonaanbidding en is gehou voor die Kruisiging.
Yeg 8:16 Toe bring Hy my in die binneste hof van die huis van  en let op, by die ingang van die tempel
van , tussen die portaal en die altaar, was daar omtrent vyf en twintig manne, met hulle rug na
die tempel van  en hulle gesig na die ooste toe en hulle het hulself ooswaarts voor die son
neergebuig. Yeg 43:8
Die Skrif vertel ons dat Yeshua reeds voor sonsopkoms opgestaan het uit die dood - sien die gedeelte oor die
kruisiging. Hoe kon Yeshua die teken van 3 nagte en 3 dae gehou het as Hy op “Goeie” Vrydag dood is en
Sondagoggend opgestaan het?
Yog 20:1 Op die eerste dag van die week kom Miryam van Migdala baie vroeg in die oggend terwyl dit nog
donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf verwyder is.
Oordink dit:
Is dit van God of die mens? Is dit verander volgens Dan 7:25?
Dan 7:25 Hy sal woorde praat teen die Allerhoogste Dan 11:36; Open 13:5 en planne maak teen die afgesonderdes
van die Allerhoogste en beplan om vasgestelde tye en wette te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word
vir ’n tyd, tye en ’n halwe tyd,

6. God se Uitspraak
In kontras met die kompromie wat die ortodokse en moderne kerke met die heidendom aangegaan het, sê God
dat ons die heidendom moet vermy:
Deut 12:30 let op dat jy nie in die strik val om hulle te volg nadat hulle voor jou uit vernietig is nie en dat jy
nie na hulle gode vra en sê: ‘Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien sodat ek dit ook so kan
doen?’ nie.
31 Jy mag dít nie doen aan , jou God, nie, want alles wat vir  verwerplik is, wat Hy haat, het
hulle vir hulle gode gedoen, want hulle het selfs hulle seuns en hulle dogters in die vuur verbrand
vir hulle gode.
32 Wat ek julle ook al beveel, dit moet julle doen; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van
wegvat nie. Deut 4:2; Spr 30:6; Mat 5:17-19

Wat het ons gedoen?
God het vir ons Sy eie Afgesonderde Dae gegee, wat Hy ons beveel om as ‘n ewige instelling te hou. God se
Afgesonderde Dae wys ons Sy skeppings-krag en gee ons buitelyne van Sy reddingsplan. Dit gee ons ook ‘n
kykie in Sy beheer van vorige, hedendaagse en toekomstige aangeleenthede wanneer dit gekombineer word met
die Bybelse kronologie en profesieë. Deur hierdie dinge te verstaan, gee dit ons ‘n versekering van die
betroubaarheid van God se beloftes. Dit openbaar ook die identiteit van die “Dier” van Openbaring en bring sy
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merk aan die lig. God het die aanbidding van mensgemaakte voorwerpe, selfs voorwerpe wat veronderstel is
om Hom, Yeshua, die engele of Sy afgesonderdes te verteenwoordig, verbied.
Yes. 40:12 Wie het die waters met die holte van Sy hand afgemeet, die hemele afgemerk met ’n span, die stof
van die aarde met ’n maatbak bereken en die berge met ’n hangskaal geweeg en die heuwels met ’n
weegskaal?
13 Wie het vir die Gees van  rigting aangewys Iyov 21:22; 1 Kor 2:16 of Hom onderrig as sy Raadsman?
14 Met wie het Hy raad gehou en wie het Hom insig gegee? Wie het Hom geleer aangaande die pad
van regverdige oordeel en Hom ingelig oor die pad van insig?
15 Let op, die nasies is soos ’n druppel vanuit ’n emmer en word beskou as ’n stoffie op die
weegskaal. Let op, Hy lig die eilande op soos fyn stof.
16 Selfs L’vanon is nie genoeg om te brand, of sy wilde diere genoeg vir ’n brandoffer nie.
17 Al die nasies is soos niks voor Hom; hulle word deur Hom as minder as niks en nietig beskou.
18 Met wie wil julle God gelykstel, of met watter gelykenis Hom vergelyk?
19 Die ambagsman giet ’n afgod, ’n goudsmid trek dit oor met goud en die silwersmid maak kettings
van silwer.
20 Hy wat te arm is vir so ’n offer, kies ’n boom wat nie vergaan nie; hy soek vir hom ’n vaardige
ambagsman om ’n afgod voor te berei wat nie sal wankel nie.
21 Weet julle nie? Het julle nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle verkondig nie? Het
julle nie van die fondamente van die aarde af verstaan nie?
22 Dit is Hy wat sit bo die kring van die aarde en die inwoners daarvan is soos sprinkane. Wat die
hemele uitstrek soos ’n gordyn en hulle uitsprei soos ’n tent om in te bly.
23 Dit is Hy wat die heersers verminder tot niks, wat die regters van die aarde nietig maak.
24 Hulle sal nie geplant word nie, hulle sal nie gesaai word nie, hulle stam sal nie wortel skiet in die
grond nie, maar Hy sal op hulle blaas en hulle verdor en die storm voer hulle weg soos stoppels.
25 “Met wie sal julle My dan vergelyk dat Ek sy gelyke kan wees?” sê die Afgesonderde Een.
26 Lig julle oë op na bo en sien Wie hierdie dinge geskep het? Die Een wat hulle leërskare uitlei
volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, as gevolg van die grootheid van Sy mag en die
sterkte van Sy krag is daar nie een van hulle weg nie.
Deut. 4:15 Pas jouself versigtig op, want julle het géén vorm gesien op die dag dat  by Horev vanuit
die vuur met julle gepraat het nie
16 sodat julle nie korrup optree en vir julle ’n gekerfde beeld maak in die vorm van enige afbeelding,
man of vrou,
17 die afbeelding van enige dier op die aarde, of die afbeelding van enige voël wat in die lug vlieg,
18 ’n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ’n afbeelding van enige vis wat in die water onder
die aarde is, nie
19 en pas op dat jy nie jou oë na die hemele opslaan en as jy die son, die maan, die sterre en die hele
leër van die hemel sien, jy nie weggedryf word en voor hulle neerbuig en hulle dien nie, dinge wat
, jou God, aan al die mense onder die ganse hemele toegedeel het.
Kol. 2:18 Laat niemand julle oordeel in nederigheid van gedagte nie, deur julle ondergeskik te stel aan die
aanbidding van die engele waardeur hy dinge aflei wat hy nie sien nie en sonder oorsaak trots is deur
sy gesindheid van die menslike natuur
Hand 10:25 Toe Shim’on inkom, het Kornelios hom tegemoetgegaan en aan sy voete neergeval uit
eerbetoning,
26 maar Shim’on het hom opgetel en gesê: “Staan op, ek is self ook net ’n mens.”
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Yeshua hierdie jaarlikse Afgesonderde Dae gehou - soos bewys in:
Yog 7:1 Na hierdie dinge het Yeshua in die Galila geloop, want Hy wou nie in Y’hudah loop nie omdat die
mense van Y’hudah beplan het om Hom dood te maak
2 en die fees van die Jode, Sukkot, was naby. Lev 23:33-43; Num 29:12-39; Deut 16:13-16
8 Gaan julle op na die fees. Ek gaan nie dadelik op na hierdie fees nie omdat my tyd nog nie aangebreek
het nie.”
9 Hy het hierdie dinge gesê en in die Galila gebly,
10 maar nadat Sy broers opgegaan het na die fees, het Hy ook opgegaan, nie openlik nie, maar in die
geheim.
11 Die mense van Y’hudah het Hom op die fees gesoek en gevra: “Waar is Hy?”
14 Toe die fees halfpad was, het Yeshua opgegaan na die tempel en geleer
15 en die Jode het hulle verwonder en gevra: “Hoe ken hierdie man die boekrolle terwyl Hy nie geleer het
nie?”
21 Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Ek het een daad gedoen en julle is almal verwonderd.
22 Vir hierdie rede het Moshe julle die besnydenis gegee, Lev 12:3 nie dat dit van Moshe is nie, maar van
die vaders Gen 17:1-27; 21:4 en julle besny ’n seun op die Shabbat.
23 As ’n seun besny word op die Shabbat omdat die wet van Moshe nie gebreek moet word nie; hoe kla
julle teen My omdat Ek ’n volledige mens op die Shabbat gesond gemaak het?
24 Moenie oordeel volgens vals voorwendsels nie, maar oordeel met ’n regverdige oordeel.”
37 Op die laaste groot dag (Hoshana Rabbah) van die fees, het Yeshua opgestaan en verklaar: “As iemand
dors het, laat hom na My toe kom en drink! Yes 12:3; 55:1; `Amos 8:11
38 Elkeen wat in My vertrou, soos die Skrif sê: ‘Riviere van lewende water sal uit sy binneste vloei’.” Yes
44:3; 55:1; 58:11; Yir 17:13; Yog 4:10-14

39 Dit het Hy gesê van die Gees, waarvoor dié wat in Hom vertrou, voorberei word om Hom te ontvang,
want die Gees was nog nie gegee nie omdat Yeshua nog nie opgelig en vereer is nie.
Die apostel Sha’ul {Paulus} het ook na die dood van Yeshua hierdie Afgesonderde Dae gehou.
(Kyk in die KJV en PWL.)
Hand 18:19 Hy het in Efesos aangekom en Sha’ul het in die bymekaarkomplek ingegaan, met die Jode gepraat
20 en hulle het gevra dat hy langer by hulle moes bly. Hy het nie ingestem nie
21 en hulle toe gegroet en gesê: “Dit is, soos altyd, nodig vir my om die opkomende fees in
Yerushalayim te vier en as God wil, sal ek weer na julle toe terugkom.” Hy het Akulas en
Priskilla in Efesos agtergelaat
Hand 20:6 Ná die ‘Dae van die Ongesuurde Brode’ het ons van Filippi af geseil en in vyf dae by hulle in
Troas gekom, waar ons sewe dae lank gebly het.
Hand 20:16 want Sha’ul het besluit om by Efesos verby te vaar sodat hy nie in Asië tyd sou spandeer nie,
want hy het gou gemaak om, as dit vir hom moontlik was, die ‘Fees van Weke’ (Shavu’ot) in
Yerushalayim te vier.
1 Kor 16:8 maar ek sal in Efesos bly tot die Fees van weke (Shavu’ot),
Z'kharyah sê hierdie Dae moet voortdurend gehou word.
Z'kh 14:16 dan sal dit gebeur dat enige wat oorbly uit al die nasies wat teen Yerushalayim opgegaan het, van
jaar tot jaar sal opgaan om die Koning, -Tzva’ot, te aanbid en om die Fees van Hutte (Sukkot)
te vier. Open 15:4
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17 Dit sal wees dat daar geen reën sal val op wie ook al uit al die families van die aarde, nie na
Yerushalayim sal opgaan om die Koning, -Tzva’ot, te aanbid nie.
18 As die familie van Mitzrayim nie opgaan of ingaan nie, dan sal die plaag waarmee  die
nasies tref wat nie opgaan om die Fees van Hutte (Sukkot) te vier nie, ook op hulle val.
19 Dit sal die straf vir Mitzrayim wees en die straf vir al die nasies wat nie opgaan om die Fees van
Hutte (Sukkot) te vier nie.
In Kolossense word ons gewaarsku:
Kol 2:16 Laat niemand julle daarom oordeel oor eet of oor drink of oor die uitsondering van ’n fees of ’n
Nuwemaanfees (Rosh-Hodesh) of Shabbatte nie
17 omdat hierdie dinge skaduwees is van die dinge wat sou kom, naamlik die liggaam van Die Gesalfde
Een.
Dit is, slegs gehoorsame diensknegte van Die Gesalfde Een kan jou vertel hoe om God se Afgesonderde
Dae te hou. Moenie bedrieg word uit jou erfporsie uit deur God se opdragte te verwerp en korrupte doktrines te
volg nie.
Kol 2:18 Laat niemand julle oordeel in nederigheid van gedagte nie, deur julle ondergeskik te stel aan die
aanbidding van die engele waardeur hy dinge aflei wat hy nie sien nie en sonder oorsaak trots is deur
sy gesindheid van die menslike natuur
Wat het ons gedoen?
Vrylike vertaling:
Dani'el 7:25 "Hy sal kragtige woorde praat teen die Allerhoogste en probeer om die afgesonderdes van die
Allerhoogste te vervolg {moeg te maak}. Hy {die vyand} sal van voornemens wees {probeer}
om die vooraf bepaalde tye {seisoene} {God se Afgesonderde dae} en wette te verander .....”

7. Tyd om te Besluit
Mat 15:8 ‘Hierdie mense eer My met hulle lippe, maar hulle verstand, wil en emosie is baie ver van My af.
9 Hulle aanbidding tot My is doelloos terwyl hulle leringe leer van die wette van mense’.” Yes 29:13
Wat sal jy hou? God se Afgesonderde Dae of die valse afgesonderde dae wat die merk van die vals kerk en
haar dogters is?
Die Woord sê:
Open18:4 Ek het ’n ander stem uit die hemel hoor sê: “Gaan uit haar uit, My volk sodat julle nie deel kry
aan haar sondes en nie van haar plae ontvang nie,
5 want die sondes in haar het opgestapel tot by die hemel en God het haar boosheid in herinnering
geroep.
Die oorsprong van die Shabbat sisteem is uiteengesit in Gen 1:1 tot 2:3. Dit is gebaseer op niks minder as die
skepping van die hele heelal en elke lewende organisme daarin nie. God het die Shabbat as so belangrik geag
dat Hy dit deel van Sy Tien Gebooie gemaak het, so geplaas dat dit ‘n brug vorm tussen aanbidding van Hom
en diens teenoor ons medemens:
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Eks 20:8 Onthou om die Shabbatdag afgesonderd te hou. Yes 58:13; Mat 12:8; Heb 4:9
9 Ses dae moet jy werk en al jou besigheid doen,
10 maar die sewende dag is ’n Shabbat van , jou God; dan mag jy géén besigheid doen nie; nie jy of
jou seun of jou dogter, of jou slaaf of jou slavin, of jou vee of jou besoeker wat by jou bly nie,
11 want in ses dae het  die hemele en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is Open 10:6 en op
die sewende dag het Hy gerus; daarom het  die sewende dag geseën en dit afgesonder.
Ek praat nie alleen van die dag waarop gelowiges bymekaar kom om te aanbid nie – dit mag hulle enige tyd en
enige dag doen – MAAR watter dag sit JY eenkant vir Hom en doen jy nie jou gewone werk nie????
Miskien moet ek nie nou meer sê nie, want soos ek gesê het, is dit ons begeerte dat Sy mense afgesonderd en
vry is en nie gebind is deur mensgemaakte wette nie, maar slegs wat Hy opdrag gee, doen.
Hoe moet ons gehoorsaamheid wees teenoor God se onveranderbare wette? Mag ons vra? – Wie is wetties hulle wat die wette van God volg of hulle wat die reëls van mense gehoorsaam? Om gehoorsaam te wees aan
God is nie wetties nie en ook nie ‘onder die wet’ nie, maar Liefde.
Yeshua het gesê: - As julle My lief het, voer voortdurend My opdragte uit!! – Yog 14:15

Kopiereg op die inhoud behoort aan die Lewende, Skepper-God, יהוה, alleen.
U is welkom om dit onveranderd te gebruik in enige leer of skrywe, met erkenning:
"Die Pad van Waarheid tot die Lewe" of net "PWL".

Geen deel hiervan mag verkoop word nie. Sy Woord is gratis.
Hierdie lering is gratis aflaaibaar vanaf die webwerf of by ons persoonlik te kry.
Besoek ons by: http://www.padwlewe.ch vir meer inligting oor die PWL-vertaling wat gebruik word.
Enige navrae kan gerig word aan gerrie@padwlewe.ch
.
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