
               Van Sjavoeot tot Pinksteren. 

 
‘Zeven weken zult gij tellen: van dat de sikkel voor 
het eerst in het staande koren geslagen wordt… 
Dan zult gij het feest der weken vieren, van de 
Heer, uw God,naar de mate van de gaven,die gij 
vrijwillig geven zult naar dat de Heer, uw God, u 
gezegend heeft.’ 

 
 

Deze woorden komen uit het Oude Testament, 
het oudste deel van de Bijbel en God geeft hier 
een opdracht aan het Joodse volk. 
Als je het goed leest zie je dat deze opdracht 
om feest te vieren te maken heeft met de 
landbouw. 
Sjavoeot, het feest waar het hier om gaat, is 
een boerenfeest. 
Er wordt gevierd dat er weer graan is en fruit 
en ook nieuw vee is geboren. 
Later, toen steeds meer Israëlieten andere 
beroepen dan dat van boer kregen, werd het 
vooral een feest waarin gevierd werd dat 
Jahweh ( dat is één van de Joodse namen voor 
God) bedankt werd omdat hij het Joodse volk 
een eigen wet heeft gegeven: de Thora. 
Shavoeot wordt nog steeds gevierd door 
Joodse mensen, vooral in Israël. Op shavoeot 
versieren ze hun huizen met groene takken en 
bloemen, en kinderen krijgen witte kleren aan 
en groene kransen op hun hoofd. Dat lijkt dus 
precies op ons oude pinksterbloemfeest!  

Ook worden er offers gebracht: graan en er worden dieren geslacht (daar komt ons woord 
slachtoffer vandaan) 
Van die offers wordt dan door de mensen wel meegegeten en zelfs heel uitgebreid! 
Joodse mensen hebben namelijk de goede gewoonte om op plechtige feesten heel lekker te 
koken. 
En ieder feest heeft zijn eigen speciale gerechten. Op shavoeot wordt heel veel zuivel (alles 
wat met melk te maken heeft) gegeten. 
 
 
  



Hieronder een schitterend Shavoeot-liedje; de tekst is in het Hebreeuws en betekent: 
Gezegend is onze God, die ons tot Zijn glorie geschapen heeft, 
Die ons uitverkoren heeft en ons de Thora heeft gegeven. 

 
 
Maar nu naar het christelijke Pinksteren: 
 
Dat is gebaseerd op het volgende verhaal uit het Nieuwe Testament: 
Jezus was uit de dood opgestaan en verscheen daarna nog een aantal weken af en toe aan 
zijn vrienden. Maar na hemelvaart was Jezus echt weg. 
 
Toen het Shavoeot-feest was zaten alle apostelen bij elkaar met nog allerlei andere mensen 
en opeens zagen ze vurige vlammetjes neerdalen ( die trouwens geen pijn deden) en 
begonnen ze in allerlei talen te praten die ze niet een kenden!En het rare was: iedereen kon 
alles verstaan!De apostelen begrepen dat dit een teken van God was dat ze over de hele 
wereld over Jezus moesten vertellen. 
De mensen die erbij waren geweest waren zó onder de indruk dat ze zich allemaal lieten 
dopen door de apostelen. Pinksteren is dus eigenlijk de geboorte van het christendom. 
Pinksteren is ook het feest van de 4 elementen: 
1: het VUUR van de geest, 2: het WATER van de doop, 3: de AARDE van de mens die door 
het vuur letterlijk in vuur en vlam wordt gezet, 4: de LUCHT waarop de woorden van het 
verhaal worden meegenomen. Geen geluid zonder lucht! 
 
 



Lekker recept voor Shavoeot taart. 

 
  
Succes met het bakken! 
 


