
Shavuot 



Teksten in de Torah 

l  Exodus 23: 16a, Exodus 34: 22a 
l  Leviticus 23: 15- 22 
l  Numeri 28: 26- 31 
l  Deuteronomium 16: 9 – 12 



De naam van het feest 

Tekstplaats Hebreeuwse naam Naam 

Ex. 23: 16a Chag hakatzir Oogstfeest 

Ex. 34: 22a Chag shavuot Wekenfeest 

Lev. 23: 16 Geen naam 

Num. 28: 26 Yom habikurim 
beshavuotechem 

Dag van de eerstelingen 
bij uw weken(feest)  

Deut. 16: 10 Chag shavuot Wekenfeest 

Wekenfeest, Oogstfeest, Dag van de eerstelingen



Context (1) 
context elementen

Exodus 23 3 x per jaar 
optrekken

Oogst van je daden, nadat 
je gezaaid hebt op het veld

Exodus 34 Hoofdinstructies 
wanneer Moshe met 
nieuwe stenen 
tabletten de Sinai is 
bestegen.

Het vieren van wekenfeest 
bij de eerstelingen van de 
tarweoogst, 

Leviticus 23 Bespreking van de 
moadim

50 dagen tellen na de 
eerste omer, een nieuwe 
broodgift, 2 broden 
(gegist) als t'nufa + olah + 
shlamim, heiliging, geen 
dienstwerk.



Context (2) 

context elementen
Numeri  28 De offers bij 

verschillende 
gebeurtenissen.

Dag van eerstelingen, nieuwe 
broodgift, uw weken(feest), 
heiliging, geen werk, olah + 
mincha, geit als zoenoffer, 
incl. plengoffers.

Deut. 16 Beschrijving van 
de moadim.

Het feest der weken vieren 
met wat je vrijwillig 
meeneemt, verheug je, 
gedenken dat je 
dienstknecht was in Egypte.



Kenmerken 
l  Na 50 dagen tellen (7 weken) vanaf het wuiven 

met de omer. 
l  Er is oogst van wat gezaaid (eigen werk) is. 

Inzameling van tarwe. 
l  Een nieuwe broodgift. 
l  T'nufa, een wuifoffer van 2 broden met chametz 

(gist). Het zijn eerstelingen. 
l  Het optrekken naar de speciale plaats (de 

tempel in Jeruzalem). Een dag van rust. 
l  Vreugde, extra offers. 
l  Gedenken dat je dienstknecht  was in Egypte. 



Wanneer wuiven met de omer? 

l  Leviticus 23: 10 
als je zult oogsten de oogst. 
 
l  Deut. 16: 9  
aan het begin van de sikkel in het staande koren. 



Indeling Leviticus 23 

Aanhef Onderwerpen die besproken worden 
Vers 1 De samenkomsttijden algemeen, de shabbat, 

Pesach en Matzot. 
Vers 9 Wuiven van de omer, 50 dagen tellen, Shavuot 
Vers 23 Yom Trua 
Vers 26 Yom HaKippurim 
Vers 26 Succot 



Levitucus 23: 14 

   Brood, geroosterd graan en verse aren zult ge 
niet eten tot op deze huidige dag, tot ge deze 
toenaderingsgave voor uw God hebt gebracht; 
een inzetting van eeuwig voor al uw generaties, 
waar ge ook zult zitten! 



Gezer kalender 



De opgangsfeesten 

 
Pesach  Bevrijding, het eten van matzot 
Shavuot  Brood (dagelijks voedsel) van het land. 

     Geen slaaf meer in Egypte. 
Succot  Complete vrucht van het land, terugzien 

    in dankbaarheid. 



Leviticus 2: 11 en 12 

   Geen enkele broodgift welke ge doet naderen 
tot Adonai zul je aanmaken met gist; nee, welk 
zuurdeeg en welk honingzoet ook, nooit zult ge 
daarvan een vuuroffer in rook doen opgaan voor 
Adonai. 

   Als eerste toenadering (korban reshit) kunt ge 
die doen naderen tot Adonai, maar als reuk die-
tot-rust brengt zullen ze die niet doen opgaan op 
het altaar. 



Deuteronomium 8: 7 – 10 

   Want Adonai, je God, is bezig je te brengen in 
een land dat goed is, een land van waterbeken, 
wellen en kolken die opspringen in slenk en 
bergland; een land van tarwe en gerst, 
wijnstok, vijg en granaatappel; een land van 
olijven vol olie en van honing, een land waarin 
je niet in gebrek je brood zult eten, waarin het 
je aan niets zal ontbreken, een land welks 
stenen puur ijzer zijn en uit welks bergen je 
koper hakt. Eten zul je en verzadigd worden, 
en zegenen Adonai, je God, om het goede land 
dat hij je heeft gegeven. 



Vergelijking 

6 dagen al uw werk doen 6 jaar het land bewerken en 
oogsten 

Shabbat Shabbatsjaar 
Rust voor mens en dier Rust voor het land 
7 maal shabbat en dan de 
50ste dag, Shavuot  

7 maal shabbatsjaar en dan het 
50ste jaar, Jubeljaar 

Een nieuw jaar met brood tot 
verzadiging. 

Rust, herstel, terugkeer naar 
oorsprong, vrijlating, een nieuwe 
start. 



Kenmerken Shavuot 

l  Er is een nieuwe periode gestart. 
l  Oogst in het land van belofte, volledige 

voorziening door de Eeuwige.  
l  Eerst waren we slaven in Egypte, nu zijn we 

vrij en genieten brood zonder schaarste. 
l  Adonai is de eerste, Hij ontvangt de eerste 

broden. 
l  Het is een chag voor Adonai, opgaan naar de 

tempel en vreugde beleven voor Zijn 
aangezicht. 



Shavuot 

  Een nieuwe periode met de 
volledige voorziening van de 
Eeuwige, gevierd met de 
eerstelingen. 



Joel 1 

1: 1- 12  
Joel spreekt van een ramp die over het land komt. 
Het land wordt kaalgevreten door allerlei knagers, 

voorgesteld als een groot leger dat alles 
vernietigt. 

1: 13- 2: 1 
Een oproep tot vasten en aanroepen van Adonai. 
Nabij is de dag van Adonai en die zal als 

verwoesting komen. 



Joel 2 

2: 2 – 11 
Een beschrijving van hoe de dag van Adonai er uit 

zal zien: vreselijk, een leger dat alles vernietigt. 
2: 12-17 
Een oproep tot bekering in gezamenlijkheid. 
2: 18- 27 
De reactie van de Eeuwige op de bekering: 

bevrijding en herstel, vergoeding van wat 
verloren ging, Adonai temidden van Zijn volk. 



Joel 3 (2: 28 – 32) 

3: 1- 5 (2: 28- 32) 
Uitstorting van de Geest van Adonai, over alle 

vlees, wondertekens in de hemel en op aarde. 
De tekenen aan de hemel gaan vooraf aan de 
grote en vreselijke dag van Adonai. Wie Adonai 
aanroepen zullen behouden worden, want er is 
ontkoming in Sion. 



Joel 4 (3) 

4 (3)  
1- 16: Vergelding aan de volkeren 
16: maar Adonai zal een toevlucht zijn voor Zijn 

volk 
17, 18: herstel van Juda 
19: afrekening met Egypt en Edom 
20, 21: Juda zal blijven tot in eeuwigheid en 

Adonai zal wonen op Sion. 



Samenvatting Joel 

Een waarschuwing aan Juda voor de komende 
'dag van Adonai'. 

Een oproep tot terugkeer naar de Eeuwige. 
Opnieuw een waarschuwing voor die vreselijke 

dag 
Opnieuw een oproep tot bekering. 
De reactie van de Eeuwige voorzegt: een nieuwe 

toekomst, herstel en zegen en afrekening met 
de vijanden. 



Lezen 

Joel 3: 1 – 5a (2: 28 – 32a) 



Joel en Shavuot (1) 

1: 9 Spijsoffer en drankoffer is van het huis van 
Adonai afgesneden. 

1: 11 de akkerlieden zijn beschaamd om de tarwe 
en de gerst, want de oogst van het veld is 
vergaan. 

1: 13 spijsoffer en drankoffer zijn onttrokken aan 
het huis van Adonai 

1: 17 het graan is verschrompeld 



Joel en Shavuot (2) 

2: 19 Adonai zal antwoorden: ik zend u het koren, 
de most en de olie. 

2: 24 Vullen zullen zich de dorsvloeren met koren 
2: 26 eten en eten zult ge en verzadigd worden, 

en loven zult ge de naam van Adonai, uw God. 



Shavuot 

  Een nieuwe periode met de 
volledige voorziening van de 
Eeuwige, gevierd met de 
eerstelingen. 


