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Opmerkelijke openbaringen over het Loofhuttenfeest
Inleiding
Loofhuttenfeest, zoals alle andere Bijbelse feesten is een herdenkingsfeest en profetisch feest. Het
kijkt terug op de uittocht uit Egypte en de vleeswording van Jezus. Daarnaast kijkt het vooruit naar
de wederkomst van Jezus en uiteindelijk Gods permanente verblijf op aarde.
Geen verzinsel: Loofhuttenfeest is geen menselijk verzinsel, een grappig, pakkend idee dat iemand
eens had. Loofhuttenfeest is een opdracht van God.
“ Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op de vijftiende dag van de zevende maand zal het feest
der loofhutten zeven dagen voor God gevierd worden.” (Lev. 23: 34)
Niet alleen voor Joden: De Schrift laat duidelijk zien dat het vieren van Loofhuttenfeest een
aangelegenheid is voor Joden en Heidenen samen. Heel precies en bewust sluit God de heidenen in
bij deze feestelijke aangelegenheid. We gaan zo zien waarom!
Niet tijdelijk: Loofhuttenfeest is ook geen tijdelijke gril van God, een beeldend lesje theologie voor
een primitief volk uit het verleden. Loofhuttenfeest is de toekomst van iedereen die verder met God
wil. We zullen dit feest de eeuwigheid door vieren!
“Daarna zullen alle overlevenden van de plaag jaarlijks naar Jeruzalem reizen om de koning, de
HERE van de hemelse legers, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren. Elk volk ter wereld dat
weigert naar Jeruzalem te gaan om de koning, de HERE van de hemelse legers, te aanbidden, zal
geen regen krijgen.” (Zach. 14: 16, 17)
Dit sprankelende feest is dus de moeite waard om naderen te bestuderen, zodat we meer inzicht
krijgen in de drijfveren voor hemel en aarde om het te vieren.

Loofhuttenfeest – De Exodus
Geboortefeest: De opdracht voor het vieren van Loofhuttenfeest kwam terwijl het volk van Israël
nog in de woestijn verbleef. De opdracht is duidelijk: jullie moeten jaarlijks herinneren wat Ik
gedaan heb voor jullie volk. De uittocht uit Egypte was meer dan een ontsnapping: het was de
geboorte van een volk! God draagt de joden op om hun geboorte te vieren. Waarom was deze
aangelegenheid zo vreugdevol voor God?
−
−
−
−
−

Hij loste zijn belofte van een groot volk aan Abraham in.
Hij loste zijn belofte van een bevrijding aan Abraham in.
Hij loste zijn belofte van hun eigen, specifieke land aan Abraham in.
Het is het begin van corporale aanbidding van de Koning van het Universum.
Hij zette een stap voorwaarts in de Heilsgeschiedenis. Het volk was tot aanzijn gekomen dat
de wereld verlossen zou. Voor God is Jesjoea een tak van dit hele volk. Hij zag/ziet het
geheel. Zowel Israël als Jezus hebben allebei een erg belangrijke rol in de wereldverlossing.
Op hen allebei is de tekst van toepassing:
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− “Toen Israël nog een kind was, hield Ik ervan als van een zoon en haalde het volk uit
Egypte.” (Hosea 11: 1)
Oogstfeest: Het jaarlijkse loofhuttenfeest moest gehouden worden na het oogstseizoen. Het was een
krachtige manier van God om het volk van Israël er aan te herinneren dat hun inkomsten niet
gebaseeerd waren om prestatie, maar op genade. De herinnering bloeit ieder jaar weer op:
− We waren slaven zonder inkomsten.
− We waren vluchtelingen zonder land.
“Wanneer aan het eind van het oogstseizoen het koren is gedorst en de wijndruiven zijn geperst,
moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren.” (Deut. 16: 13)
Vele culturen kennen oogstfeesten. In de meeste gevallen draait het om afgoden verering en
onmatigheid. Menselijke overmoed. God leerde zijn volk echter te vieren waar ze vandaag kwamen,
zodat ze niet hun waardering voor het wonder zouden vergeten.
Verbondsfeest: Het aanhalen van het contract met God was gekoppeld aan dit feest. Mozes gaf de
opdracht eens in de zeven jaar met loofhuttenfeest de wet van God voor te lezen. De wet gaf
opdrachten, maar ook beloften. De wet voorspelde vloek op zonden, en zegen op gehoorzaamheid.
Dit hele verbond werd eens stevig aangehaald met Soekot.
Volksfeest: Israël kende al vanaf aanvang nationale feestdagen. God droeg ze echter op om deze
niet alleen allemaal tegelijk te vieren, maar ze ook echt samen te vieren. Als een grote groep, als een
grote familie.
“Hij gebood hun dat deze wetten aan het einde van elk zevende jaar (sabbatsjaar) moesten worden
voorgelezen op het Loofhuttenfeest, wanneer het hele volk bijeenkwam voor de Here bij het
Heiligdom.” (Deut. 31: 10)
Offerfeest: In Numeri 29 lezen we hoe God te midden van al het feesten opdraagt om ook te
offeren. Sterker nog, Loofhuttenfeest is het feest met de meeste offers van de drie grote feesten:
Pesach, Shavuot en Soekot. Er moesten wel 189 beesten worden geofferd.
Vijf dagen hierna moet opnieuw een bijeenkomst voor het hele volk worden gehouden en die dag
mag geen zwaar werk worden verricht: Het is het begin van een zeven dagen durend feest voor de
HERE. Het speciale brandoffer, dat u die dag zult brengen en dat de HERE zeer aangenaam zal
zijn, moet bestaan uit dertien jonge stieren, twee rammen, veertien eenjarige lammeren, alle zonder
gebreken en de bijbehorende spijsoffers; 6,6 liter fijn meel, vermengd met olie voor elk van de
dertien jonge stieren, 4,4 liter voor elk van de twee rammen en 2,2 liter voor elk van de veertien
lammeren. Als zondoffer moet bovendien een bok worden geofferd, naast het dagelijkse brandoffer
met het bijbehorende spijs en drankoffer.

Op de tweede dag van dit zevendaagse feest moet u twaalf jonge stieren, twee rammen, veertien
eenjarige lammeren, alle zonder gebreken, met de bijbehorende spijs en drankoffers offeren. Ook
deze dag moet, naast het dagelijkse brandoffer met de bijbehorende spijs en drankoffers, een bok
als zondoffer worden geofferd.
Op de derde dag van het feest moet u elf jonge stieren, twee rammen, veertien eenjarige lammeren,
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alle zonder gebreken en de voorgeschreven spijs en drankoffers daarbij offeren. En naast het
dagelijkse brandoffer moet u een bok als zondoffer offeren met de bijbehorende spijs en drankoffers.
Op de vierde dag van het feest moet u tien jonge stieren, twee rammen, veertien eenjarige
lammeren, alle zonder gebreken en de bijbehorende spijs en drankoffers bij elk van deze dieren
offeren.Naast de dagelijkse offers moet u een bok als zondoffer offeren.
Op de vijfde dag van het feest offert u negen jonge stieren, twee rammen, veertien eenjarige
lammeren, alle zonder gebreken en de bijbehorende spijs en drankoffers. Offer ook een bok als
zondoffer, met de bijbehorende spijs en drankoffers, naast de gewone dagelijkse offers.
Op de zesde dag van het feest moet u het volgende offer brengen: acht jonge stieren, twee rammen,
veertien eenjarige lammeren, alle zonder gebreken, samen met de normale spijs en drankoffers.
Naast de gewone dagelijkse offers moet u een bok als zondoffer offeren, samen met de bijbehorende
spijs en drankoffers.
Op de zevende dag van het feest moet u zeven jonge stieren, twee rammen, veertien eenjarige
lammeren, alle zonder gebreken en de bijbehorende spijs en drankoffers offeren. Offer bovendien
een bok als zondoffer, samen met de gewone spijs en drankoffers. Dit offer staat apart van de
geregelde dagelijkse offers. (Numeri 29: 12-34)
− 98 lammeren, 70 stieren, van 1 jaar oud, 14 rammen, 7 bokken,
70 Stieren: Opmerkelijk is dat er iedere dag een stier minder gedood hoeft te worden, beginnend bij
13 en teruglopend tot 7. Wat is hier de betekenis van? We krijgen een beeld als we de betekenissen
van deze getallen achterhalen. Zeventig staat voor de volken van de wereld. In Genesis 10 vinden
we een beschrijving van de nakomelingen van Noach die uiteenvallen in 70 volken die we wereld
gaan bevolken.
13: Dit getal staat in de Bijbel vaak voor rebellie en verval. Zo zijn de alle namen van satan zelf een
meervoud van het getal dertien. Het getal 12 staat voor het bestuur van God en dertien staat voor de
samenspannende rebellie van de mens met het kwaad. Een voorbeeld in de Bijbel waar 13 wordt
verbonden aan rebellie vinden we in Genesis 14.
7: Dit getal komt van de Aramese wortel die zoveel zegt als voldaan, vervuld, compleet. Het staat
voor het volmaakte en volbracht werk van God. De wereld werd afgesloten met een zevende dag
rust en Jezus offerde zijn lichaam op in een lynchpartij waarbij zijn bloed zeven maal vloeide.
Conclusie: God spreekt middels de offervoorschriften over zijn eeuwige plan om het Joodse volk
en de Joodse Messias te gebruiken om heil en verlossing te brengen aan alle volken van de aarde.
Gods werkwijze is verbluffend. Hij komt onder een mensheid wonen die stikt van rebellie en
samenspanning met de vijand. God laat zich niet tegenhouden, maar neemt zijn intrek in een hutje,
in een tent. Dit wijst op Jezus, die als verheerlijkte God in een onopvallend lichaam kroop voor de
duur van 33 (+/-) jaar. Door Gods aanwezigheid onder de mensen, veranderen velen van 13 naar 7.
Van rebellie worden harten veranderd naar volheid, compleetheid en volmaakte heiligheid. Gods
plannen zijn onveranderlijk en spreken uit de hele Bijbel. Werkelijk, Hij is een God van trouw en
liefde!
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