
Jezus viert het Loofhuttenfeest

Johannes 7



Johannes 7:2-6; 10 en 37-39.  



2. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, 
was aanstaande.

3.  Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek 
vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw 
discipelen de werken die U doet kunnen zien.

4.  Want niemand doet iets in het verborgene, en 
streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over 
hem spreekt. Als U deze dingen doet, maak Uzelf 
dan openbaar aan de wereld.

5.  Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.

6.  Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet 
aangebroken, maar uw tijd is er altijd.



10. Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan 
waren, toen ging Hij ook Zelf naar het feest, niet 
openlijk, maar als in het verborgen.

37. En op de laatste, de grote dag van het feest, 
stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, 
laat hij tot Mij komen en drinken.
38.  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 
vloeien.
39.  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem 
geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest 
was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt 
was.)



Feesttijden van de Heer:
herdenken en verwachten

• Voorjaarsfeesten:
• Pesach
• Eerstelingengarve
• Feest van de ongezuurde broden

• Het wekenfeest

• Najaarsfeesten:
• Feest van de bazuinen
• Yom Kipoer
• Loofhuttenfeest



Voorjaarsfeesten:
• Bevrijding
• Vrede met God
• Opstanding
• Levensheiliging



Het wekenfeest – Pinksteren:

• Wet 
• Leiding
• Vuur
• Water



De najaarsfeesten:

• Opname
• Herstel Israël
• Loofhuttenfeest
• 1000 jarig rijk



Het Loofhuttenfeest – Soekot.



Leviticus  23:33-44



33. De HEERE sprak tot Mozes: 
34. Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de 
vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven 
dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. 
35. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. 
Geen enkel dienstwerk mag u doen. 
36. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers 
aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige 
samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer 
aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U 
mag geen enkel dienstwerk doen. 



37. Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u 
moet uitroepen als heilige samenkomsten om een 
vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer 
en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al 
naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 
38. naast de offers op de sabbatten van de HEERE, 
naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en 
naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE 
geeft.     
39. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende 
maand, wanneer u de opbrengst van het land 
ingezameld hebt, 



moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang 
vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 
achtste dag is het rustdag. 
40. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten 
van sierlijke bomen, takken van palmbomen, 
takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, 
en u moet zich zeven dagen lang voor het 
aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. 
41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven 
dagen lang vieren. Het is een eeuwige 
verordening, al uw generaties door. In de zevende 
maand moet u het vieren. 



42. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. 
Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten 
wonen,  43. zodat de generaties na u weten dat Ik 
de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen 
uit  het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw 
God.  44. Zo maakte Mozes de feestdagen van de 
HEERE aan de Israëlieten bekend.



Soekot - Loofhuttenfeest 
van de inzameling



Hoofdthema’s van Loofhuttenfeest:

• Relatie met God

• Relatie met jezelf

• Relatie met anderen



Feest van VREUGDE:

“U moet zich 7 dagen lang voor het 
aangezicht van de Heere uw God verblijden.”

“Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 
dagen lang vieren, in de 7e maand moet u 
het vieren.”

“Verblijd u op het feest, u, uw kinderen, uw 
slaven en slavinnen, vreemdelingen, 
weduwen en wezen.”



“De Heere uw God zal u zegenen, daarom moet u 
werkelijk blij zijn”.

“Er was zeer grote blijdschap.”

“Ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk 
wezen zal.” 

“Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond.” (GETABERNAKELD.)

“Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij 
hen wonen.”



Israël mocht niet vergeten waar ze vandaan 
kwamen



Loofhut



Loelav



Jesaja 12:1-6



Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U 
toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is 
afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal 
vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en 
psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil 
geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de 
bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank 
de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden 
bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn 
Naam hoogverheven is. Zing psalmen voor de HEERE, 
want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit 
bekend worden over heel de aarde! Juich en zing 
vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden 
is de Heilige van Israël.



Johannes 7:37-39



37. En op de laatste, de grote dag van het feest, 
stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, 
laat hij tot Mij komen en drinken.  38. Wie in Mij 
gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39. (En dit 
zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, 
ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er 
nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)



Wat betekent het Loofhuttenfeest 
voor ons?

• Herdenken met vreugde
• Ons uitstrekken naar God
• Vreugde beleven met elkaar
• Een hoopvolle toekomst 



Zacharia 14:16



Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van 
alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn 
opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich 
neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de 
legermachten, en om het Loofhuttenfeest te 
vieren.



1 Korinthe 10:1-6



1. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van 
hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren 
en allen door de zee zijn gegaan, 
2. en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en 
in de zee, 
3. en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten 
hebben, 
4. en allen dezelfde geestelijke drank gedronken 
hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke 
rots, die hen volgde; en die rots was Christus. 
5. Maar in de meesten van hen heeft God geen 
welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de 
woestijn. 



6. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor 
ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade 
dingen, zoals ook zij verlangd hebben.
12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen 
dat hij niet valt. 
13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet 
overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten 
dat u verzocht wordt                                               
boven wat u aankunt, 
maar Hij zal met de 
verzoeking ook de 
uitkomst geven om 
die te kunnen 
doorstaan.




