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Vertelschets 14.5   -   Wonen in een loofhut - Loofhuttenfeest  
 
Beginzin 
Moet je daar eens kijken! Die kinderen halen zomaar takken van de bomen en hun vader en 
moeder staan erbij. Die vinden het nog goed ook. Ze doen zelf ook mee. Palmtakken, mirtetakken 
en wilgentakken worden gebruikt. 
 
In het Oude Testament 

 De kinderen uit de tijd van het OT vinden het Loofhuttenfeest een geweldig feest! Net voor 
het feest worden de druiven en vruchten binnengehaald. Dat is zo`n gezellige drukte. Denk 
maar als er bij onze boeren hooi wordt binnen gehaald. En wat denk je van het maken van 
de loofhutten en zeven dagen wonen in de hut. Dat is toch echt heel leuk! 

 Er is voor kinderen van alles te zien. Elke dag worden er offers gebracht. Dat is een prachtig 
gezicht. Iedereen is blij en dankbaar. Het is eigenlijk een lange dankdag.  

 
In onze gemeente 

 Stel je voor dat het bij ons nog zo was. Met elkaar hutten maken rond de kerk en zeven 
dagen in de hut wonen. Iedereen blij en vrolijk. Zou je het gezellig vinden? 

 
Betekenis 

 Maar het was niet alleen maar een blij feest. Het was een blij zijn in de Heere. En dat is een 
veel grotere blijdschap. Is jouw hart ook blij in de Heere? Waarom? 

 De Israëlieten uit het OT moesten denken aan de tijd dat ze in de woestijn in tenten 
woonden. Aan de trouwe zorg van de Heere in het verleden. Maar ze moesten er ook aan 
denken dat ze niet altijd op deze aarde konden blijven. Het gaat ook voor jou en mij om het 
hebben van een huis in de hemel. 

 Daar is echte blijdschap en het begin van de eeuwige zondag. Denk jij daar wel eens aan? 
Dat we er over 100 jaar niet meer zullen zijn. Is er voor jou dan ook een huis in de hemel?  

 
Het Nieuwe Testament 

 Na de ballingschap kwamen er nog meer dingen bij die bij het feest horen. Op ieder van de 
zeven dagen haalt een priester in een gouden kruik water uit de bron van Siloam. Dit water 
wordt op het altaar gegoten, samen met wijn van het dankoffer. 

 De Heere Jezus is in Johannes 7 bij deze plechtigheid aanwezig. Als Hij al de mensen ziet die 
naar het uitgieten van het water staan kijken kan Hij niet meer zwijgen. Ze moeten immers 
bij Hem zijn! Daarom roept Hij uit: ”Die dorst heeft kome tot Mij!“ 

 De Heere roept ook jou. Hij komt om je dorst, je verlangen naar zondige dingen te 
veranderen in dorst naar Hem. 

 Christus had zo’n grote liefde voor ons, dat Hij riep “Mij dorst!”. Zo verdiende Hij de 
zaligheid voor Zijn kinderen.  
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 Wat erg als wij net zoals de rijke man uit de gelijkenis in de hel zullen moeten roepen ”ik 
heb dorst!”. Nu roept de Zaligmaker je nog toe: “Wie dorst heeft kome tot Mij”. Luister 
naar Zijn stem! 

 
De Joden vieren nog steeds het Loofhuttenfeest. Ze maken van verschillende takken een bundeltje 
(loelaf). De etrog is een soort citroen en die wordt in een hele mooie doos gedaan. 
 
Slotzin  
Je zou kunnen zeggen dat er in de hemel altijd Loofhuttenfeest wordt gevierd. Want we lezen in 
Openbaring 7 over een groep mensen met palmtakken in hun handen die de Heere eeuwig loven. 
Zij roepen: “De zaligheid is voor onze God, Die op de troon zit, en voor het Lam!”. Wil jij ook 
eeuwig de Heere loven? Dat is een Loofhuttenfeest tot in eeuwigheid! 
     
 
 
 
 

 


