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  Thema: De Joodse feesten 

 

(Dia 1)  De oudtestamentische feesten: Wat hebben ze ons nog te 
zeggen? 
 
Inleiding 

 
De benaming ‘Joodse feesten’ zou aanleiding kunnen geven om te denken, dat deze feesten voor het 
nieuwtestamentisch volk van God geen betekenis meer hebben en dus zijn afgedaan. Het zijn immers 
Joodse feesten!  Daarom is het beter te spreken van de ‘Oudtestamentische feesten’. Op het scherm 
ziet u in bijbelse volgorde de belangrijkste oudtestamentische feesten. 
 
We beperken ons tot de drie zogenaamde ‘grote’ feesten, zoals die in Lev. 23 en Deut. 16:1-17  
worden genoemd als door God voor altijd ingesteld: (Dia 2.1). Pesach (met Matsot en Omer Résjiet),  
(Dia 2.2) Sjavu’ot en (Dia 2.3) Soekkoth. Juist voor deze feesten, moest men opgaan naar de Tempel 
om deze feesten als volk van God te vieren. 
 
Deze feesten hebben te maken met de oogst, als genadegave van God. God zorgt en doet alle 
gewassen groeien, zodat er steeds weer geoogst kan worden. Daarom moet Híj centraal staan en 
moet Hém dank gebracht worden.  
 
Deze drie feesten hebben nog steeds betekenis voor het nieuwtestamentische volk van God uit Joden 
en heidenen, wat niet wil zeggen, dat gelovigen uit de heidenen die feesten precies zo moeten vieren 
als in het Oude Testament is voorgeschreven. Wij brengen in rekening dat de Heer Jezus de diepe 
betekenis van deze feesten tot volheid kwam brengen. Wat Hij vervuld heeft, is juist níet afgeschaft.   
Door Christus’ verlossingswerk komt de diepe geestelijke dimensie aan het licht van de  
oudtestamentische feesten. 
 
 

(Dia 3) 3. Loofhuttenfeest / Wederkomst 

 
Na de 2 eerste Grote Feesten komen we bij het 3e grote feest: Soekoth – het Loofhuttenfeest. 
Het Loofhuttenfeest is het laatste feest in de rij van 7 bijbelse feesten. Samen met Pesach (Pascha) 
en Shawuoth (het Wekenfeest) door God ingesteld als belangrijkste feesten tot een altoosdurende 
inzetting (Deut. 16:16).  
 
Het loofhuttenfeest is het laatste oogstfeest. Het hoogtepunt van alle jaarlijkse feesten. Het is het 
zevende feest, wordt gevierd in de zevende maand en het duurt zeven dagen! Het is een feest vol 
vreugde: ‘U zult vrolijk zijn voor het aangezicht  van de HEER, uw God, zeven dagen lang’ (Lev. 
23:40). Net als de andere feesten verwijst dit feest naar twee gebeurtenissen. Aan de ene kant is het 
een oogstfeest. Het werd ook wel ‘feest van de inzameling’ genoemd. Als dit feest begint is de 
inzameling van de oogst voorbij. Daarom is het feest, tot eer van God, de Gever van al die goede 
gaven, tevens ook een feest om te gedenken en ter bezinning.  
 
(dia 4.1 en 2)  De loofhut 
Tijdens het zeven dagen durende feest moet er in hutten geleefd worden, bedekt met loof (Lev. 
23:42,43). De betekenis hiervan is de herinnering aan de reis door de woestijn naar het beloofde land. 
Het zicht naar boven op God is van fundamenteel belang, daarom moet ook de sterrenhemel 
zichtbaar blijven door het loofdak. God, die Israël door de woestijn heeft geleid en beschermd. Die er 
steeds voor het volk was. 
Tevens een feest van bezinning: Israël, U bent nog steeds onderweg. U bent geen burger van deze 
wereld, maar U bent onderweg naar een toekomst met God.  
 
En is dít nu juist niet, wat ook voor ons geldt? Ook wij leven in tenten, als bijwoners en niet als 
‘wereldburgers’, ook wij moeten het zicht houden op God en het verlossingswerk van zijn Zoon, ook 
voor ons geldt de betekenis van dit feest: God loven en prijzen om zijn zorg in ons leven. Hem danken 
voor alles wat hij geeft. Tot bezinning komen, dat we onderweg zijn.  
De loofhut is een provisorisch, tijdelijk onderkomen. Dat zegt ons, dat het leven een doortocht is. In de 
Bijbel gaat het om de uittocht uit het slavenhuis, de doortocht door de woestijn en de intocht in het 
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beloofde land. Nieuwtestamentisch gezien: de uittocht uit het slavenhuis van de zonde, de doortocht 
door de woestijn van het leven en de intocht in het beloofde land: de nieuwe aarde.  
 
(dia 5.1 +2)  Loelav   
Een belangrijk ritueel tijdens het feest is het zwaaien met de loelav. De loelav (Lev.23:40, 41) is 
samengesteld uit 4 soorten boomproducten: een palmtak, 3 mirtetakken, 2 takken van beekwilgen en 
een etrog, dit is een vrij grote en heel geurige citrusvrucht. Onder het uitspreken en/of zingen van het 
hallel (de psalmen 113 t/m 118) wordt de loelav naar de vier windstreken, naar boven en beneden, 
voor- en achterwaarts gezwaaid. Hiermee wordt in vreugdevolle lofprijzing en aanbidding van God 
aangegeven dat de vruchten van de gehele aarde aan God toebehoren en uit zijn hand ontvangen 
worden.  
 
Ten tijde van de tempeldienst vonden nog twee belangrijke ceremoniën plaats: de waterceremonie en 
de lichtceremonie. Tijdens het feest werd er water geput uit de bron van Siloam, onder aan de oude 
stad van David. Van deze bron was bekend, dat het water levengevend was en genezende kracht 
had (zie ook Joh. 9:7 en 11). Dit water werd naar boven gebracht, naar de top van de tempelberg. 
Daar werd het water op de laatste dag van het feest uitgegoten aan de voet van het brandofferaltaar. 
Hiermee werd aangegeven en erkend, dat God de Gever was van het water, dat leven en oogsten 
mogelijk maakte.Op de dag van de uitgieting van het water ging het volk met fakkels naar de tempel. 
Het licht van de fakkels symboliseerde het zonlicht, dat God gaf voor de groei van de gewassen.  
 
Op de laatste dag, de Grote Dag van het feest, stond Jezus op en zei: ‘Indien iemand dorst heeft hij 
kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit 
zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen 
zouden. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was (Joh. 7:37-39). 
Jezus zegt dus eigenlijk: ‘waar jullie van zingen en over juichen, dat ben IK. Ik ben de bron van levend 
water, zoals de profeet Jesaja al heeft laten doorschemeren. Wie dit water drinkt, zal nooit meer dorst 
hebben. En dan: ‘Ik ben’ is de Naam van God. De waterceremonie is dus een voorafschaduwing van 
de vervulling met de Geest.  
 
Maar het Loofhuttenfeest is toch geen christelijk feest? Jazeker!  Het is immers het laatste oogstfeest. 
Het laatste bijbelboek Openbaring toont ons het einde der tijden, als Christus wederkomt en de grote 
oogst wordt binnengehaald. Openbaring 14 vertelt, hoe God zijn engelen uitzendt om de sikkel te 
slaan in de oogst, die rijp is geworden.  
Aan het einde van de oogst wordt een maaltijd aangericht: het bruiloftsmaal van het Lam. De Grote 
(laatste) Dag van het Loofhuttenfeest breekt aan, als de twaalfduizend uit alle twaalf stammen van 
Israël – samen 144.000 (de volheid van Israël) en de menigte die niemand tellen kan (de volheid der 
heidenen) samen als geheel Israël binnengaan (Openb. 7) 

 
(dia nr. 6.1+2 +3)  De Olijfboom 
Zo verschijnt geheel Israël – de gelovigen uit het Joodse volk en op díe stam geënt de gelovigen uit 
de heidenen (Rom. 11; Ps. 87) – voor de troon van God en van het Lam om in het nieuwe Jeruzalem 
het eeuwige oogstfeest te vieren.    
 
Dank aan God, die bij de instelling van de oude feesten dít al op het oog had. Dat doet ons nog meer 
verwonderd staan. Dankbaar mogen we zo als christen deze feesten uitbundig vieren!   

 
(dia nr. 7)  De opdracht 
Maar dat brengt ons wél bij de bijbelse opdracht, die de kerk m.n. in Rom. 9 – 11 heeft ontvangen: 
Het Joodse volk tot jaloersheid brengen. 
De apostel Paulus roept ons op niet hoogmoedig te zijn. Wij zijn tenslotte als wilde takken tussen de 
eigen takken van de edele olijfboom geënt.  
De wereld wordt geregeerd door een JOOD: Jezus uit Nazareth! Bidt vurig, thuis én in de 
erediensten, voor de bekering van dat volk. Moge de HEER nog velen uit het Joodse volk tot bekering 
brengen, opdat wij met hen en zij met ons uit verwondering uitroepen: Hoe onuitputtelijk zijn Gods 
rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie 
kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door 
hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft 
in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Rom. 11:33-36) 
 
Deze opdracht heeft in de Gereformeerde Kerken vóór de Vrijmaking een belangrijke plaats gehad. Er 
waren zelfs drie predikanten voor dit werk vrijgesteld. Na de Vrijmaking is dit in onze kerken helaas 
niet opgepakt. Daarom is door een aantal predikanten in 1986 de Stichting ter bevordering van 
Evangelieverkondiging aan het Joodse Volk (Stevaj) opgericht. Via Deputaten Buitenlandse 
Betrekkingen (BBK) is op de generale synode van Berkel en Rodenrijs in 1996 dit werk mede ter hand 
genomen door de kerk van Ommen. Naast de Bat Tsion Commissie van Ommen is Stevaj, gezien 
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haar contacten en kennis, blijven bestaan. In 2003 is daadwerkelijk het werk in Israël door Ommen 
overgenomen. De samenwerking heeft er in geresulteerd, dat er per 1 jan. 2010 een nieuwe 
organisatie is opgericht onder de naam YACHAD. Yachad is het hebreeuws voor SAMEN en werkt 
onder verantwoordelijkheid van de kerk van Ommen-West. Het is betreurenswaardig, dat de GS Ede  
2014 een verzoek tot instelling van een deputaatschap Kerk en Israël niet heeft gehonoreerd. Het zou 
goed zijn geweest om als deputaatschap namens het kerkverband naar buiten te treden. Daarmee 
was het werk slagvaardiger en krachtiger geweest. Maar dat heeft Yachad er niet van weerhouden 
dóór te gaan in de overtuiging, dat de God van Israël ons daartoe heeft geroepen. 
 
Maar daarvoor hebben we u en jou nodig! Wat kunt U, kun jij doen?  
 
(dia 8.1)  
Kunt u, kun jij u ook iets doen? 
Jazeker! Jij/u kunt Yachad helpen! 
Want we kunnen dit niet alleen. We zijn hierbij in de eerste plaats afhankelijk van de Here God. Maar 
U/jullie kunnen daar ook bij helpen. Hoe? 
(8.2) Door zelf te bidden om Gods ontferming voor het Joodse volk, en door de messiasbelijdende 

Joden en gemeenten aan de HEER op te dragen.   
(8.3) Door in uw gemeente aandacht te vragen voor een geregeld gebed voor het Joodse volk en 

de messiasbelijdende Joden.  
(8.4) Door mee te doen als gemeente aan de Israëlzondag (de eerste zondag in oktober). 
(8.5) Door anderen te attenderen op het bestaan en het werk van Yachad.   
(24.6) Door medewerkers van Yachad uit te nodigen de film ‘Terug naar Jeruzalem’ bij u te draaien 

en een nabespreking te leiden. 
(8.7) Door Yachad een sedermaaltijd in uw gemeente te laten organiseren.    
(8.8) Door het werk van Yachad financieel te ondersteunen (donateur, eenmalige gift, schenking) 
(8.9) Door gastvrijheid te bieden aan een Israelische backpacker (vrijwel 100% van de jonge 

Israelies onderneemt na de verplichte diensttijd een reis naar het buitenland (voor info 
website: www.HITinternational.net). Ook in Nederland worden gastadressen gezocht. 

 
 
 
(dia 9)  
Tot slot nog even het logo van Yachad. Wat zien we daar?   
Allereerst een Menorah, de zevenarmige kandelaar.  
Maar door de onregelmatige vorm ook het symbool van de olijfboom uit Romeinen 11. 
YACHAD: Wij met hén - SAMEN 

 
(Dia 10) 
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.yachad.nl 
 

 
 

 
 

  

http://www.hitinternational.net/

