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Eerder verscheen: Pasen, Easter of Ishtar vieren?:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen.pdf

De definitie van Pasen
Wist u dat Paaszondag wordt gedefinieerd als de eerste zondag na de eerste volle maan na de lenteequinox (21 maart, de eerste dag van de lente)? Dit is beslist geen bijbelse bepaling!
Dit kan gemakkelijk geverifieerd worden met elke encyclopedie.
Microsoft Encarta Encyclopedie 2002 Winkler Prins onder “Paasdatum”:
De datum van de eerste paasdag volgens de christelijke kalender, valt op de eerste zondag
na volle maan na het begin van de lente (21 maart), een spreiding dus van 34 dagen (22
maart - 25 april). Het joodse paasfeest (Pesach) begint op de avond van de 14de van de
maand Nisan…

Pasen (in het Engels Easter = Ishtar) heeft helemaal NIETS te maken met de opstandingsdag van
onze Heer – niet volgens de kalender, niet volgens het Joodse Pascha/Pesach1-feest en het werd
NIET ingesteld in het Nieuwe Testament voor de Kerk. Aan de Kerk is geen enkel feest of viering
voorgeschreven dan één: de Avondmaalviering.
Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/feestdagen.pdf.
De tijd, de gebruiken, en de tradities van ons “Pasen” (eieren, paashaas, enz.) komen allemaal uit
oude heidense, antigoddelijke, religieuze vieringen. Pasen, Easter, of Ostern is van oorsprong een
heidens festival ter ere van de lentegodin (Eostre/Eastre/Easter van de Saksen; Ostara/Ostern bij de
Germanen; Ishtar/Astarte in Mesopotamië).
Het Bijbels-Joodse Pascha (Aramees) of Pesach (Hebreeuws) en ons Pasen/Easter kunnen op onze
kalender soms samenvallen maar dikwijls staan ze op grote afstand van elkaar.
Het is verbazingwekkend hoe zo iets walgelijks als de oorspronkelijke godinfestivals nu moeten
doorgaan ter verheerlijking van Jezus Christus.
Zouden christenen feestdagen vieren?
Wij weten dat de oude heidense vieringen een gruwel waren voor God, maar moderne christenen
doen er op een verkapte wijze aan mee. De duivel lacht er eens mee!
Luister naar wat de profeet Jeremia schreef, ong. 2600 jaar geleden:
“Zo zegt de HEERE: Leert de weg der heidenen niet …” (Jeremia 10:2).
Lees wat Paulus schreef aan de christenen van zijn tijd over het vieren van religieuze feestdagen:
“En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de
zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? U onderhoudt dagen
en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen” (Galaten 4:9-11).
“Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een
nieuwe maan, of sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar de
belichaming ervan is Christus” (Kolossenzen 2:16-17). Zie ook verderop in Appendix 1.
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Met het Joodse Pascha/Pesach wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte,
zoals beschreven in het Bijbelboek Exodus, en daarmee de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij. Dit feest is
uitsluitend voor het Joodse volk ingesteld en heeft uiteraard niets te maken met de viering van de “Opstanding van de
Heer Jezus Christus”, zoals christenen plegen te vieren met hun ‘Pasen’.
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“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is” (2 Korinthiërs 11:3).
De Heer Jezus heeft eerder al aan de Samaritaanse vrouw gezegd:
“God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid”
(Johannes 4:24).
Het is evident dat het door ons gevierde Pasen heidens is. De afkomst, het tijdstip en de gebruiken
zijn heidens. Zulke heidense praktijken worden in Gods Woord streng verboden. Kunnen christenen
dan enig part of deel hebben aan een heidense feestdag? De Bijbel is daar duidelijk in.
“Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid”
(2 Timotheüs 2:19b).
“Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de
levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en
Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u
van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. 18 Ik zal u
tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”
(2 Korinthiërs 6:16-18).
“Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde” (Jakobus 4:17).
Hoe moeten christenen Jezus Christus verheerlijken?
Christenen worden geboden hun levens te geven aan Christus. Dat is veel moeilijker dan het vieren
van pseudochristelijke feestdagen als Kerstmis en Pasen, en dus is dat ook niet populair. Maar enkel
door onze levens over te geven aan onze Heer Jezus Christus en Zijn Woord (de Bijbel) kunnen
christenen de volmaakte wil van God kennen.
“Ik roep u er dan toe op, broeders, op grond van de ontfermingen van God, om uw lichamen aan
God te wijden als een levend slachtoffer, heilig en voor God welgevallig, dat is uw redelijke
godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd
door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is,
namelijk de goede en welgevallige en volmaakte” (Romeinen 12:1-2).
Dit vers zou een veel grotere impact op onze levens moeten hebben. Het is een bijzonder krachtig
pleidooi van de geïnspireerde apostel Paulus om voor God te leven - niet voor de wereld. Onze lichamen moeten een levend slachtoffer voor Hem zijn, te vergelijken met de joodse dierlijke slachtoffers wier lichamen werden gedood ter wille van de offerdienst. Hij wil dat wij onszelf beschouwen als dood voor deze wereld, opdat wij God kunnen dienen in alles wat wij doen.
Paulus zegt dat dit onze redelijke godsdienst is. Christenen moeten Christus verheerlijken door voor
Hem te leven.

Wat is godsdienst anders dan GOD dienen
in bijbelse waarheid.
Niet afgoden dienen in heidense leugen!
Appendix 1: Kolossenzen 2:16
Kolossenzen wordt dikwijls aangehaald door de ‘feestvierders’ ter verdediging, en de schuld wordt
op de ‘criticasters’ gelegd. De tekst luidt zo:
“Dat u dan niemand oordele62 in spijs of in drank, of in het stuk van de feestdag, of van de
nieuwe maan, of van de sabbatten” (Kolossenzen 2:16).
Zie je nu, je mag de feestvierders niet veroordelen! Maar die Schriftplaats betekent helemaal het
omgekeerde van wat zij beweren, en dit omdat zij de tekst uit zijn context halen.
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De context is deze: de Joden in die tijd veroordeelden christenen die de joodse feesten en spijswetten niet meer hielden. De tekst zegt dus eigenlijk: “Laat dus niemand van de joden u veroordelen”.
De oude vertalers van de Statenbijbel gaven dit al aan, in 1637, want hun kanttekening 62 zegt:
62) Oordele: Dat is, veroordele als onreinen en overtreders der wet, gelijk de Joden plachten te
doen.
Appendix 2: Romeinen 14:4-6
Een volgende tekst wordt dikwijls aangehaalde om aan te tonen dat wij niemand horen te oordelen
over het onderhouden van bijzondere dagen zoals Kerstmis en Pasen:
“Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? … 5 De een acht de ene dag boven de
andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. 6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere
houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere”.
Het gaat hier eerstens niet over het onderhouden van in oorsprong heidense (feest)dagen. Het gaat
immers om dagen die in ere gehouden worden voor de Heer. Zuiver heidense feestdagen kunnen
nooit “voor de Heer” gehouden worden. Het gaat hier over zwakke christenen die nog gehecht zijn
aan bepaalde wetsgebruiken.
Deze mensen moesten verdraagzaam behandeld worden. Het zijn geen mensen die vooruitdringen
in een (valse) leer van onderhouden van bepaalde joodse gebruiken, zoals judaïsten vandaag nog
steeds doen. Het zijn mensen in de overgangsperiode van Jodendom naar Christendom die het nog
moeilijk hebben bepaalde gebruiken achterwege te laten. Dit zijn niet de mensen die in Galaten 4:911 aangesproken worden (hierboven reeds behandeld) die “maanden, tijden en jaren onderhouden”
en die dit als norm hanteren en dat anderen opleggen. In Galaten 4 is men in de ban van dwaalleraars!
Appendix 3: Handelingen 18:21
Handelingen 18:21 wordt aangehaald om te “bewijzen” dat de kerk nog een of meer feesten onderhield, en dan denkt men vooral aan Pasen. De tekst luidt als volgt:
“Maar hij [Paulus] nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem48 vieren, maar ik zal bij u terugkeren, als God het wil. En hij voer weg uit Efeze” (Handelingen 18:21).
Nu, deze tekst zegt niet wélk feest Paulus wilde vieren. Hoe dan ook zal het een Joods feest of gebruik geweest zijn, een feest dat behoorde tot het oude joodse wetsverbond, waaraan een einde
kwam door het kruis.
De oude vertalers van de Statenbijbel brachten hierover al klaarheid in 1637. Hun kanttekening 48
zegt:
48) feest te Jeruzalem: Op dit feest heeft hij willen zijn, niet omdat hij achtte dat de Joodse
feestdagen nog moesten onderhouden zijn; want daartegen leert hij, Gal. 4:10; Kol. 2:16, maar
omdat hij op dat feest gelegenheid zou vinden om het Evangelie aan velen te prediken, die ter
wille van het feest daar bijeen zouden zijn.
Galaten 4:10 en Kolossenzen 2:16 hebben we hogerop al aangehaald en besproken.
De tijd dat God geduld had met de Joden na het kruis - de zgn. pinksteramnestie2 - liep af. De joden
bekeerden zich niet als natie, en uiteindelijk zou God Zich van hen afkeren en Zich enkel tot de heidenen richten. Dat keerpunt was er nog niet in Hand. 16, maar wel in Hand. 28:28: “Laat het u dan
bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren”. Spoedig
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Pinksteramnestie: Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Hand. 3:19-21) indien zij zich bekeerden van
het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de beloften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israels) voorvaders. Israël als natie weigerde echter de pinksteramnestie
en als straf werd Juda en Jeruzalem verwoest in 70 n.C. Begin: Hand. 3:19v - Keerpunt: Hand. 13:46 - Eind: Hand.
28:28. Handelingen werd geschreven rond 63 n.C. door Lukas.
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daarna werd in 66 nC. Jeruzalem door de Romeinen belegerd en in 70 verwoest. Israël werd toen als
volk terzijde geschoven en de kerk ging de volwassenheid in.

Lees meer over Pasen:
o Pasen, Easter of isjtar vieren?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen.pdf
o De 8 heksensabbatten: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heksensabbatten.pdf
o Christelijke feestdagen vieren?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/feestdagen.pdf
o Verheerlijkt Pasen Christus?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen2.pdf
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