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Shalom! 
 
What topic can you study that will help you understand 
the things that YHWH has planned for the world, end-
times events as they relate to Messiah, the people of 
Israel, the Land of Israel, and the ultimate future that 
has been laid out by the Creator?  The answer is, of 
course, the feasts of YHWH. The feasts lay out Yah's 
master plan to restore humanity.  The prophecies are 
difficult to understand without a knowledge of the 
feasts.  You really can't make sense of the book of 
Revelation without the feasts.  The book of Hebrews 
certainly can't be understood without knowing about 
Yom Kippur.  Rav Shaul (Paul) assumed his readers knew 
about Pesach (Passover) when he wrote 1 Corinthians.  
Of course, without Shavuot (Pentecost), you wouldn't 
understand the significance of the events of Acts 2.  The 
Gospels are replete with Yeshua fulfilling appointments 
according to the cycle of the feasts. 
 
Vayikra/Leviticus 23:2 "Speak to the children of Israel, 
and say to them: 'The feasts of YHWH, which you shall 
proclaim to be sacred assemblies, these are My feasts. 
  
Two times in the above verse, YHWH claims the 
feasts as "His."  His feasts are a part of His great 
plan in bringing about redemption to Israel.  The 
Hebrew word for "feast" is "mo’ed."  It is further 
defined as an appointed time, a season, or a set 
time.  It is an "appointment" when our Father 
asks His children to stop what they're doing for 
themselves, come to His Temple and meet with 
Him.   
The Hebrew word for "assemblies" is "miqra."  It can 
also be defined as "rehearsal," i.e., a practice session 
for a later event. Combining together the two words 
we have learned, we get the understanding that His 
feasts are "holy rehearsals of future appointments 
with YHWH."  Each festival was a partial shadow of the 
Messiah who "was and is and is to come."  Shadows 
and realities go together.  This is how Sha'ul/Paul 
describes them: 
 
Colossians 2:16 So let no one judge you in 
food or in drink, or regarding a festival or a 
new moon or sabbaths, 17 which are 
a shadow of things to come, but the reality is 
of Messiah.  
 
Isn't what Sha'ul saying, the same as what is said in 
Vayikra 23?  Are not the Feasts a "shadow" or an outline 
of something that is coming in the future?  Yet we learn 
one more thing from Sha'ul.  That is, that which is 
casting the shadow...the reality is Messiah.  The 
festivals are prophetic shadows of events that Messiah 
is going to accomplish in the world. 
 

Shalom! 
 
Welk onderwerp kun je bestuderen dat je zal helpen de 
dingen te begrijpen die YHWH voor de wereld heeft 
gepland, eindtijdstappen als ze betrekking hebben op de 
Messias, het volk van Israël, het Land van Israël, en de 
ultieme toekomst die is uiteengezet door de maker? Het 
antwoord is natuurlijk de feesten van YHWH. De feesten 
laten het masterplan van Yah zien om de mensheid te 
herstellen. De profetieën zijn moeilijk te begrijpen zonder 
kennis van de feesten. Je kunt het boek Openbaring echt 
niet begrijpen zonder de feesten. Het boek Hebreeën kan 
zeker niet begrepen worden zonder te weten over Yom 
Kippur. Rav Shaul (Paulus) nam aan dat zijn lezers wisten 
van Pesach (Pesach) toen hij 1 Corinthiërs schreef. Natuurlijk 
zou je zonder Shavuot (Pinksteren) de betekenis van de 
gebeurtenissen in Handelingen 2 niet begrijpen. De 
evangeliën staan vol met Yeshua die afspraken nakomt 
volgens de cyclus van de feesten. 
 
Vayikra/Leviticus 23:2 "Spreek tot de kinderen van Israël en 
zeg hun: "De feesten van YHWH, die u zult verkondigen als 
heilige samenkomsten; dit zijn Mijn feesten. 
  
Twee keer in het bovenstaande vers, claimt YHWH de 
feesten als "van Hem." Zijn feesten maken deel uit van Zijn 
grote plan om de verlossing aan Israël te brengen. Het 
Hebreeuwse woord voor "feest" is "mo’ed." Het wordt 
verder gedefinieerd als een vastgestelde tijd, een periode of 
een ingestelde tijd. Het is een "afspraak" wanneer onze 
Vader zijn kinderen vraagt om te stoppen met wat ze voor 
zichzelf doen, om naar zijn Tempel te komen en Hem te 
ontmoeten. 
Het Hebreeuwse woord voor "vergaderingen" is "miqra." 
Het kan ook worden gedefinieerd als "repetitie", d.w.z. een 
oefensessie voor een later evenement. Door de twee 
woorden die we hebben geleerd samen te voegen, krijgen 
we het inzicht dat zijn feesten 'heilige repetities zijn van 
toekomstige afspraken met YHWH'. Elk feest was een 
gedeeltelijke schaduw van de Messias die 'was en is en die 
zal komen'. Schaduwen en werkelijkheden gaan samen. Dit 
is hoe Sha'ul/Paulus ze beschrijft: 
 
Kolossenzen 2:16 Dus laat niemand u veroordelen in voed-
sel of in drinken, of met betrekking tot een feest of een 
nieuwe maan of sabbatten, 17 die een schaduw zijn van 
toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is van de 
Messias. 
 
Is wat Sha'ul zegt niet hetzelfde als wat er in Vayikra 23 
wordt gezegd? Zijn de Feesten geen "schaduw" of een 
schets van iets dat in de toekomst komt? Toch leren we nog 
een ding van Sha'ul. Dat wil zeggen, dat wat de schaduw 
werpt ... de realiteit de Messias is. De feesten zijn profe-
tische schaduwen van gebeurtenissen die de Messias in de 
wereld gaat volbrengen. 
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Rabbi Farr (www.rabbiyeshua.com) describes a shadow 
like this: 
 
If I would put my hand up in front of a projector, if you are 
looking at the screen, all you would be able to see is a 
shadow.  And if you are just looking at the shadow, you 
would not be able to tell if it's a right hand, left hand, black 
hand, white hand, a male hand or a female hand.  If you 
move forward and see that it is my hand, all would 
become clear to you.  That's what Paul is saying.  The 
festivals were yearly gatherings when the Israelites met 
with YHWH.  They are vague outlines of what God is going 
to do in the world.  But if we look to the One who is casting 
the shadow, we find much more.  We find teachings of the 
Messiah.  We find that the Passover was a rehearsal of the 
death of Messiah down to the exact day and hour.... 
there's nothing new under the sun.  There's at least a 
shadow of what is going to occur.  The Lord has left a 
shadow of everything that will happen in the future.  In the 
history of Israel, you can see the same thing happening 
over and over.  
For example, the 17th of Nissan... the ark came to rest 
on the Mount of Ararat, the Israelites crossed the Red 
Sea and the people were delivered from the Egyptians, 
Hamon was hung and the Jews were delivered from an 
edict of death.  Yeshua rose from the dead on this very 
day.  The 17th of Nissan marks the deliverance from 
death!  If you want to know what is going to happen, 
you just have to look at the shadows of the feasts of 
YHWH.  The festivals are shadows and history repeats 
itself.  That makes the history of the Bible the future! 
In Jewish thought, a shadow is the evidence of a reality 
that needs to be sought out.  This is the purpose for the 
feasts of YHWH.  They are shadows with the reality in 
Messiah Yeshua.  How is the Sabbath a shadow?   
 
Hebrews 4:4For He has spoken in a certain place of the 
seventh day in this way: "And Yah rested on the seventh 
day from all His works"...9 There remains therefore a 
rest for the people of Yah. 10 For he who has entered 
His rest has himself also ceased from his works as Yah 
did from His. 11 Let us therefore be diligent to enter 
that rest, lest anyone fall according to the same 
example of disobedience. 
 
The 7th day Sabbath becomes a shadow picture of the 
millennial reign of Messiah.  The Sabbath Rest equals 
the Millennial Reign of Messiah.  Every week we enter 
into the shadow, the picture of what is to come. 
 
Like the festivals, the tabernacle was also a shadow of a 
heavenly reality: 
 
Hebrews 8:1 Now this is the main point of the things we 
are saying: We have such a High Priest, who is seated at 
the right hand of the throne of the Majesty in the 
heavens, 2 a Minister of the sanctuary and of the true 

Rabbi Farr (www.rabbiyeshua.com) beschrijft een 
schaduw als volgt: 
 
Als ik mijn hand voor een projector op zou steken, terwijl je 
naar het scherm kijkt, is alles wat je zou kunnen zien een 
schaduw. En als je gewoon naar de schaduw kijkt, zou je niet 
kunnen zeggen of het een rechterhand, linkerhand, zwarte 
hand, witte hand, een mannenhand of een vrouwenhand is. 
Als je vooruit gaat en ziet dat het mijn hand is, zal alles je 
duidelijk worden. Dat zegt Paulus. De feesten waren 
jaarlijkse bijeenkomsten toen de Israëlieten met YHWH een 
ontmoeting hadden. Het zijn vage contouren van wat God 
in de wereld gaat doen. Maar als we kijken naar Degene die 
de schaduw werpt, vinden we veel meer. We vinden 
leringen van de Messias. We ontdekken dat het Pesach een 
repetitie was van de dood van de Messias tot op de exacte 
dag en uur ... er is niets nieuws onder de zon. Er is op zijn 
minst een schaduw van wat er gaat gebeuren. De Heer 
heeft een schaduw achtergelaten van alles wat er in de 
toekomst zal gebeuren. In de geschiedenis van Israël kun je 
zien dat hetzelfde steeds weer opnieuw gebeurt. 
Bijvoorbeeld, de 17e Nissan ... de ark kwam tot rust op de 
berg Ararat, de Israëlieten staken de Rode Zee over en het 
volk werd verlost van de Egyptenaren, Haman werd 
opgehangen en de Joden werden verlost van een edict van 
de dood . Yeshua stond op deze dag op uit de dood. De 17e 
Nissan markeert de bevrijding van de dood! Als je wilt 
weten wat er gaat gebeuren, hoef je alleen maar naar de 
schaduwen van de feesten van YHWH te kijken. De feesten 
zijn schaduwen en de geschiedenis herhaalt zich. Zo bepaalt 
de geschiedenis van de Bijbel de toekomst! 
In het joodse denken is een schaduw het bewijs van een 
werkelijkheid die moet worden opgezocht. Dit is het doel 
voor de feesten van YHWH. Ze zijn schaduwen van de 
realiteit in Messias Yeshua. Hoe is de Sabbat een schaduw? 
 
Hebreeën 4:4 Want Hij heeft op een bepaalde plaats van de 
zevende dag op deze manier gesproken: "En Yah rustte op 
de zevende dag van al Zijn werken" ... 9 Er blijft daarom een 
rust voor het volk van Yah. 10 Want hij die Zijn rust is 
ingegaan, heeft zelf ook opgehouden met zijn werken zoals 
Yah deed vanuit de zijne. 11 Laten wij daarom ijverig zijn om 
die rust binnen te gaan, opdat niemand zou vallen volgens 
hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. 
 
De Sabbat van de 7e dag wordt een schaduwbeeld van de 
duizendjarige regering van de Messias. De sabbatrust is 
gelijk aan het Duizendjaar Regeren van Messias. Elke week 
gaan we de schaduw in, het beeld van wat komen gaat. 
 
Zoals de feesten, was de tabernakel ook een schaduw van 
een hemelse werkelijkheid: 
 
Hebreeën 8:1 Dit is het belangrijkste punt van de dingen 
waarvan we spreken: We hebben zo'n Hogepriester, die zit 
aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de 
hemelen, 2 een dienaar van het heiligdom en van de ware 
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tabernacle which Adonai erected, and not man. 3 For 
every high priest is appointed to offer both gifts and 
sacrifices. Therefore it is necessary that this One also 
have something to offer. 4 For if He were on earth, He 
would not be a priest, since there are priests who offer 
the gifts according to the law; 5 who serve the copy and 
shadow of the heavenly things, as Moshe was divinely 
instructed when he was about to make the tabernacle. 
For He said, "See that you make all things according to 
the pattern shown you on the mountain." 
 
The offerings, the priests, the vessels...everything was a 
"shadow" of something in heaven.  Even Moshe was a 
"shadow" of the Redeemer who was coming: 
 
Devarim/Deuteronomy 18:15 YHWH your Elohim will 
raise up for you a Prophet like me from your midst, 
from your brethren. Him you shall hear 
 
In fact, all of Torah is said to be a "shadow": 
 
Hebrews 10:1 For the Torah, having a shadow of the 
good things to come, and not the very image of the 
things, can never with these same sacrifices, which they 
offer continually year by year, make those who 
approach perfect. 
 
People pour over the book of Revelation to look for 
clues concerning end times events.  But Revelation is 
not written in outline form.  Where the future is 
foreshadowed, is in the festivals.  And sadly, most 
people pay no attention to these.  Why don't most 
believers celebrate them?  Who wants us to remain in 
ignorance? 
 
2 Thessalonians 2:5 Do you not remember that when I 
was still with you I told you these things? 6 And now 
you know what is restraining, that he may be revealed 
in his own time. 7 For the mystery of lawlessness 
(Torahlessness) is already at work 
 
The lawless (Torahless) one wants to strip the Torah 
away from Yah's people.  If the Torah is a shadow 
picture, a revelation of Messiah Yeshua, and if the 
feasts teach us and prepare us for the future, why 
wouldn't the evil one do everything to prevent us from 
the feasts and all obedience to the Torah?  He can fool 
you if you pay no attention to the "shadows." 
Those who are part of a wedding party go to the 
rehearsals followed by a rehearsal dinner.  There are 
always some guests who make excuses and do not even 
attend the wedding celebration.  We read something 
similar in one of Yeshua's parables.  Yeshua told a story 
about the kingdom of heaven.  A certain king was giving 
a wedding feast for his son.  He sent out his servants to 
call those who had been invited: Matthew 22:1-14 
 

tabernakel die Adonai oprichtte, en niet de mens. 3 Want 
elke hogepriester is aangesteld om zowel geschenken als 
offers te brengen. Daarom is het noodzakelijk dat deze ook 
iets te bieden heeft. 4 Want als Hij op aarde was, zou Hij 
geen priester zijn omdat er priesters zijn, die de geschenken 
aanbieden volgens de wet; 5 die de kopie en de schaduw 
van de hemelse dingen dienen, zoals Moshe goddelijk 
geïnstrueerd werd toen hij op het punt stond de tabernakel 
te maken. Want Hij zei: "Zorg ervoor dat je alle dingen 
maakt volgens het patroon dat je op de berg is getoond." 
 
Het aanbod, de priesters, de vaten ... alles was een 
"schaduw" van iets in de hemel. Zelfs Moshe was een 
"schaduw" van de Verlosser die zou komen: 
 
Devarim/Deuteronomium 18:15 YHWH uw Elohiem zal voor 
u een profeet zoals ik uit uw midden opwekken, vanuit uw 
broeders. Naar Hem zult u horen 
 
In feite wordt de Thora als een "schaduw" bestempeld: 
 
Hebreeën 10:1 Want de Thora, die een schaduw heeft van 
de goede dingen die komen gaan, en niet het beeld zelf van 
de dingen, kan nooit met dezelfde offers, die ze 
voortdurend van jaar tot jaar aanbieden, degenen volmaakt 
maken die ze brengen. 
 
Mensen laten over het boek Openbaring hun blik gaan om 
aanwijzingen te zoeken over eindtijdgebeurtenissen. Maar 
Openbaring is niet in een overzichtsvorm geschreven. Waar 
de toekomst aangekondigd wordt, is in de feesten. En 
helaas letten de meeste mensen daar niet op. Waarom 
vieren de meeste gelovigen ze niet? Wie wil dat we in 
onwetendheid blijven? 
 
2 Tessalonicenzen 2:5 Weet u niet meer dat toen ik nog bij u 
was ik u deze dingen vertelde? 6 En nu weet u wat 
weerhoudt, opdat hij in zijn eigen tijd geopenbaard zal 
worden. 7 Want het mysterie van wetteloosheid 
(Toraloosheid) is al aan het werk 
 
De wetteloze (Toraloze) wil de Tora van Yah's volk wegha-
len. Als de Tora een schaduwbeeld is, een openbaring van 
Messias Yeshua, en als de feesten ons leren en ons voor-
bereiden op de toekomst, waarom zou de boze dan niet 
alles doen om ons van de feesten weg te houden en van alle 
gehoorzaamheid aan de Tora? Hij kan je voor de gek 
houden als je geen aandacht besteedt aan de 'schaduwen'. 
Degenen die deel uitmaken van een bruiloftsfeest gaan naar 
de repetities gevolgd door een repetitiediner. Er zijn altijd 
wel wat gasten die excuses maken en zelfs niet naar het 
huwelijksfeest gaan. We lezen iets soortgelijks in een 
gelijkenis van Yeshua. Yeshua vertelde een verhaal over het 
koninkrijk van de hemel. Een zekere koning gaf een 
bruiloftsfeest voor zijn zoon. Hij zond zijn dienaren uit om de 
genodigden te roepen: Mattheüs 22:1-14 
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The servants who had been sent out had two critical 
pieces of information - they were to declare the appointed 
time and the appointed place of the banquet.  Likewise, 
the Almighty declared the appointed place as the 
Tabernacle, and the appointed times are the Biblical Feasts 
of YHWH.   Who will come to the banquet? 
The One who casts the "shadow" is Yeshua!  Don't you 
want to learn all you can about His reflection, through 
studying and application of His Word?  The festivals 
provide an outline that the Almighty will continue to 
follow.  It's what will keep us from deception during 
very difficult days ahead.  Near the end of his life, Sha'ul 
wrote: 
 
Acts 20:29 "For I know this, that after my departure 
savage wolves will come in among you, not sparing the 
flock. 30 "Also from among yourselves men will rise up, 
speaking perverse things, to draw away the disciples 
after themselves. 31 "Therefore watch, and remember 
that for three years I did not cease to warn everyone 
night and day with tears. 
 
If you are a Bible believer and you desire to understand 
YHWH in a greater way than you do today, the festivals 
will reveal to you the deeper things.   The festivals will 
teach us about the death, burial, and resurrection of 
Yeshua, the empowering of the believers by the Holy 
Spirit, the resurrection of the dead, coronation of 
Messiah, wedding of Messiah, the tribulation, the 2nd 
coming of Messiah, and the millennium.   
 
2 Corinthians 4:18 while we do not look at the things 
which are seen, but at the things which are not seen. 
For the things which are seen are temporary, but 
the things which are not seen are eternal. 
 
We honor our Heavenly Father by taking time 
on the days of His moedim and focusing upon 
the lessons He intends to teach us.  When we 
do so, we are able to place our Messiah at the 
center of our lives, reflecting His awesome 
glory. 
 
Now, finally a bit of Israel news, a short video on 
"why protect Israel's border with Gaza?"  - The 
Truth About the Gaza Border 
 
Shabbat Shalom! 
 
 

De uitgezonden bedienden hadden twee belangrijke 
informaties - ze moesten de vastgestelde tijd en de 
aangewezen plaats van het banket aangeven. Evenzo 
verklaarde de Almachtige de Tabernakel als de aangewezen 
plaats en de Bijbelse feesten tot de vastgestelde tijden van 
YHWH. Wie komt er naar het banket? 
Degene die de "schaduw" werpt is Yeshua! Wil je niet zoveel 
je kunt te weten komen over Zijn reflectie, door het 
bestuderen en toepassen van Zijn Woord? De feesten geven 
een overzicht dat de Almachtige zal blijven volgen. Dat is 
wat ons zal behoeden voor bedrog tijdens de erg moeilijke 
dagen die voor ons liggen. Tegen het einde van zijn leven 
schreef Sha'ul (Paulus): 
 
Handelingen 20:29 "Want dit weet ik, dat na mijn vertrek 
woeste wolven onder u zullen binnenkomen, die de kudde 
niet sparen." 30 En ook zullen uit uw eigen midden mannen 
opstaan, die verkeerde dingen spreken, om de discipelen af 
te trekken, achter zich aan. 31 "Let daarom op, en onthoud 
dat ik drie jaar lang niet opgehouden heb iedereen dag en 
nacht te waarschuwen met tranen. 
 
Als je een Bijbelgelovige bent en je wenst YHWH op een 
grotere manier te begrijpen dan je vandaag doet, zullen de 
feesten je de diepere dingen onthullen. De feesten zullen 
ons leren over de dood, begrafenis en opstanding van 
Yeshua, het versterken van de gelovigen door de Heilige 
Geest, de opstanding van de doden, de kroning van de 
Messias, het huwelijk van de Messias, de verdrukking, de 
2de komst van de Messias, en het Duizendjarig rijk. 
 
2 Korinthiërs 4:18 terwijl we niet kijken naar de dingen die 
worden gezien, maar naar de dingen die niet worden 
gezien. Want de dingen die gezien worden zijn tijdelijk, 
maar de dingen die niet gezien worden, zijn eeuwig. 
 
We eren onze Hemelse Vader door in de dagen van Zijn 
moedim (feesten) tijd te nemen en ons te concentreren op 
de lessen die Hij ons wil leren. Wanneer we dat doen, zijn 
we in staat om onze Messias in het centrum van ons leven 
te plaatsen, als weerspiegeling van Zijn ontzagwekkende 
glorie. 
 
Nu, tot slot wat Israël nieuws, een korte video over 
"waarom Israëls grens met Gaza beschermen?" - The Truth 
About the Gaza Border (De waarheid over de Gazagrens) 
 
Shabbat Shalom! 
 
 

 


