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Voorwoord

Ik heb vaak met mensen gesproken over de Feesten uit de Bijbel 

waarbij ze verwezen naar Colossenzen 2 en daaruit 

concludeerden dat wij die Feesten niet meer hoeven te vieren.

Dit boek is geschreven naar aanleiding van een brochure 

“Christenen en de Sjabbat - horen christenen de Sjabbat te 

heiligen?”. Achterin de brochure, die ik kreeg van een 

evangelische gemeente, staan elf punten als samenvatting 

beschreven. Op deze elf punten heb ik mijn persoonlijk antwoord  

gegeven.

Het leek mij verstandig om tevens de vast gestelde tijden (de 

Moadim) in dit boek op te nemen. We dienen ons te realiseren dat 

deze vastgestelde tijden, werden vastgesteld voordat er nog maar 

enig levend wezen geschapen was. God had reeds een agenda 

gemaakt met vaste afspraken waarop Zijn kinderen Hem konden 

ontmoeten. Deze vastgestelde tijden zijn tekenen van Gods 

overeenkomst met ons, dat Hij onze God is en dat wij Zijn volk zijn.

Als laatste is in dit boek beschreven hoe je de Sjabbat zou kunnen 

vieren, met een beknopte uitleg over de Sjabbat en een handige 

(uitgebreide) liturgie die je kan en mag gebruiken tijdens de Erev 

Sjabbat avond.

Ik hoop dat dit u tot zegen mag zijn.

Sjalom,

Patrick van der Heijden
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