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Inhoudelijke voorbereiding 14.5 
 
 
Schriftgedeelte 
Leviticus 23:33-43  
 
Thema  
Wonen in een loofhut - Loofhuttenfeest 

 
Exegese 
Leviticus 23:33-43 
Vijf dagen na de Grote Verzoendag begint het Loofhuttenfeest. Het Hebreeuwse woord voor dit 
feest is 'soekot'. Dit feest duurt zeven dagen en op de achtste dag vindt de afsluiting plaats. Zowel 
op de eerste als op de laatste (achtste) dag mag er niet worden gewerkt. Op deze dagen moet het 
volk samenkomen voor de HEERE. Op alle dagen van het feest moeten er offers worden gebracht. 
Tijdens dit feest moeten de Israëlieten van takken een hut maken om in te wonen. Door zo in deze 
provisorische hutten te wonen, wordt het volk eraan herinnerd hoe ze in de woestijntijd in hutten 
hebben gewoond. Al die tijd dat ze in de woestijn in hutten woonden heeft de HEERE voor hen 
gezorgd. Dat mag het volk nooit vergeten! 
Dit feest wordt gevierd als de oogst binnen is (vers 39). Dit geeft aan het feest ook het karakter 
van een oogstfeest. Maar doordat dit feest uitgerekend in de oogsttijd wordt gevierd, wordt ook 
de impact van het feest vergroot. Wanneer je de oogst binnenhaalt betekent dat, dat je eigen land 
hebt. Nomaden hebben immers geen land. Juist op het moment dat het volk zich zo bewust is van 
het feit dat ze gesetteld zijn, herinnert dit feest hen eraan dat dit ooit anders is geweest. En het 
leert tegelijk dat de HEERE hen in die nomadentijd heeft bewaard. Ook in dit feest wordt 
zichtbaar: alles is uit de hand van de HEERE ontvangen! 
In vers 40 klinkt de opdracht om verschillende takken te nemen. Het joodse volk heeft dit zo 
opgevat dat men een bundel van de verschillende takken maakt en daarmee op het 
Loofhuttenfeest volgens een bepaald patroon heen en weer zwaait. In ditzelfde vers lezen we ook 
dat men op dit feest vrolijk behoort te zijn. Daardoor is het Loofhuttenfeest een heel vrolijk feest. 
   
In het Nieuwe Testament en in het Jodendom 
In Johannes 7 lezen we hoe ook Jezus het Loofhuttenfeest viert. Ten tijde van het Nieuwe 
Testament werd het Loofhuttenfeest groots gevierd. Een belangrijk onderdeel van dit feest was de 
dagelijkse waterprocessie. Dit was een optocht waarbij water uit de vijver van Siloam werd 
geschept en naar de tempel werd gebracht, om daar op het altaar te worden uitgegoten.  
Tijdens de woestijntijd ontbrak het aan water. En zonder water ben je in de woestijn ten dode 
opgeschreven. Maar de HEERE heeft Zijn volk telkens nieuw leven gegeven door op een 
wonderlijke manier voor water te zorgen. Ook voor een goede oogst in het warme Israël is water 
onontbeerlijk. Zonder het water zou alles verdrogen, maar met het water krijgen dorre planten 
nieuw leven en komt er een grote oogst. 
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Op de laatste dag van dit feest spreekt Jezus de menigte toe: 'Zo iemand dorst, die kome tot Mij 
en drinke.' (vers 37) Zoals de HEERE in de woestijntijd door het water aan Zijn dorstige volk keer 
op keer nieuw leven heeft gegeven, zo wil de Heere Jezus mensen die dor zijn geworden door de 
zonde, levend maken met Zijn Heilige Geest (vers 39). En wanneer mensen zo door de Heilige 
Geest worden vervuld, worden ze zelf ook een bron van dit levende water (vers 38).  
In het Jodendom wordt het Loofhuttenfeest nog steeds gevierd. De verschillende symbolen zoals 
de loofhut en de bundel van verschillende planten en takken, worden nog steeds in ere gehouden. 
Bij de takkenbundel houden de joden ook nog een soort citroen in de hand. En wat betreft de 
vreugde op dit feest, zegt een Joods gezegde: 'Wie de vreugde van het Loofhuttenfeest niet heeft 
meegemaakt, weet niet wat vreugde is.' 
 

Geloofsleer  
HC vraag 90   Hartelijke vreugde in God op het Loofhuttenfeest 
HC vraag 103   Sabbat en Loofhuttenfeest zijn een afschaduwing van eeuwige sabbat 
HC vraag 125   Dankbaar voor de oogst. Het dagelijkse brood. Feest van inzameling 
 
Gebedspunten 

 Voor mensen die geen huis hebben, maar noodgedwongen in tenten moeten wonen 
(vluchtelingen, asielzoekers). 

 Echt verlangen (dorst) naar de Heere, zodat we naar de Heere Jezus toegaan en Hem 
zoeken. 

 Echte blijdschap in de Heere, zoals op het Loofhuttenfeest en geen namaakblijdschap. 

 Of onze feesten echt christelijk mogen zijn, dat betekent Christus in het middelpunt. 
 
Psalm- en liedlijst 
Psalm 81:1   Zingt nu blij te moe 
Psalm 81:2   Zingt een psalm, en geeft 
Psalm 118:12   Dit is de dag, de roem der dagen  
ZB    Eens zal op de grote morgen 
ZB    En de Geest en de bruid zeggen: kom! 
UMK   Alles wat adem heeft 
 
Introductie op de vertelling 
Je hebt de letters van het woordje ‘soekot’ op verschillende kaartjes geschreven of door elkaar op 
een bord. Laat de kinderen raden wat voor woord het is. Waarschijnlijk komen ze er niet achter. 
Na een halve minuut zeg je dat het woordje ‘soekot’ is. En dat ze na de vertelling begrijpen wat dit 
woord betekent. 
Je kunt ook wat afbeeldingen laten zien van een loofhut en vragen wat het voorstelt en dan je 
vertelling starten. 


