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Dit jaar willen we als gemeente stilstaan bij het loofhuttenfeest of 

‘Sukkot’. Dit is een bijbels feest waarin de woestijnreis van het volk 

van Israël wordt herdacht, nadat ze waren bevrijd uit de slavernij in 

het land Egypte. In de 40 jaar die volgden in de woestijn trokken zij 

rond in tenten of hutten onder de bescherming van God. De Heere 

zorgde voor schaduw (wolkkolom), licht (vuurkolom), voedsel 

(manna) en kleding (Deuteronomium 29:5).  

Dat klinkt misschien wat oud-testamentisch, toch heeft dit feest ook 

ons christenen het nodige te zeggen. Want zijn wij ook niet als het 

ware onderweg met God? Eenmaal in het land Israël aangekomen 

werd het loofhuttenfeest ook een oogstfeest, waarin gedankt wordt 

voor de vruchten die het land heeft opgebracht. Zeg maar een beetje 

zoals onze dankdag voor gewas en arbeid. Verder vertelt Jezus in zijn 

preek op het loofhuttenfeest dat Hij het levende water is. Tot slot ligt 

er ook een profetische boodschap in het loofhuttenfeest. 

In dit kleine boekje willen we voor iedere dag van het feest een 

aspect van het loofhuttenfeest kort toelichten met een bijbeltekst uit 

het oude en nieuwe testament. Daarnaast een kleine opdracht voor 

de kleintjes. In de kinderkerk hopen we ook stil te staan bij het 

onderwerp voor dit loofhuttenfeest ‘Onderweg met dankbaarheid’. 

We wensen jullie ‘Chag Sameach’ (Blijde feestdagen), 

Richard ten Broek 

Jan van Wijgerden 

 

  



Dag 1: De uittocht uit Egypte 
Deuteronomium 32: 
“9. Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. 
10. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. 
Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. 
11. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, 
zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, 
12 zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.” 
 
1 Korinthe 2 

“9. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in 

geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” 

Het gedeelte uit Deuteronomium staat in het lied van Mozes. Dit lied hief Mozes aan tegen 

het einde van zijn leven. Het bezingt de Vaderlijke liefde van God voor zijn volk Israël de 

grote zorg waarmee Hij Zijn volk omringd. Maar ook worden benoemd de opstandigheid van 

het volk tegen de Vader, Gods heiligheid, en Gods gerechtigheid. De uittocht uit Egypte staat 

als type van Gods verlossende werk. In 1 Korinthe hoofdstuk 5 vergelijkt Paulus de Heere 

Jezus met het paaslam wat bij de uittocht werd geslacht. Ook roept hij ons op ons leven te 

ontdoen van ‘zuurdesem’, oftewel alle slechtheid en boosheid. 

Zingen: 

Verschillende geestelijke liederen zijn geschreven gebaseerd op Deuteronomium 32. Een 

bekende is Opwekking 284 ‘Maak groot de Heere God de Rots’. 

  



Kinderen 

 

 

Bron: www.leukvoorkids.nl  



Dag 2: De Loofhut 

Leviticus 23 
“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” 
 
Lukas 9: 
´28 Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus 
meenam en de berg opklom om te bidden. 
29 En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding 
blinkend wit werd. 
30 En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. 
31 Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. 
32 Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, 
zagen zij Zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. 
33 En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het 
is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tabernakelen maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia 
een; hij wist echter niet wat hij zei.’ 
 

Heb je wel eens een hut gebouwd? Een hut biedt je bescherming tegen de elementen van 
regen wind en zon, maar niet zoals een huis dat doet. In een huis van steen hoef je de wind 
en koude helemaal niet meer te voelen. In een hut blijf je je terdege bewust van de 
elementen om je heen. Tijdens de woestijnreis woonden de Israëlieten 40 jaar in tijdelijke 
onderkomens als hutten en tenten. De hutten werden gebouwd van materialen die de 
Israëlieten in de natuur om zich heen vonden. In die periode waren ze afhankelijk van de 
Heere God, het weer, en dat wat Hij geeft door de natuur. God wilt dat de Israëlieten zich 
deze tijd blijven herinneren. Als Joodse mensen nu een loofhut bouwen mag het dak daarom 
nooit hermetisch dicht zijn. Door het bladerdak heen moet er zicht blijven op de sterren, 
zodat je als het ware kan opkijken naar God.  
Als Petrus op de berg Tabor, de Heere Jezus, Mozes en Elia in hun verheerlijkte lichamen ziet 
wilt hij drie hutten voor hen bouwen. Wat hem precies drijft? Wilt hij dit heerlijke moment 
vasthouden? Wilt hij het goed regelen voor het hemelse bezoek? Ik weet het niet. Wel is 
duidelijk dat hij dat niet hoeft te doen. Het is de Heer van hemel en aarde die voor ons en 
voor Petrus zorgt, en niet omgekeerd. In Hem komt Gods koninkrijk dichtbij, waar Mozes en 
de profeten naar verlangden.    
 
Zingen  
Opwekking 493 Jezus wat een heerlijke naam 
  



Kinderen 
Bouw zelf een kleine loofhut van een schoenendoos en takken. Deze loofhut kun je 
vervolgens versieren met werkjes die iets uitbeelden waarvoor jij dankbaar bent. In de 
kerkdienst willen we verschillende van deze loofhutten laten zien. 
Voor sommige stappen gebruiken we een stanleymes, en heb je misschien hulp van je 
ouders nodig. 
 
Stap 1. 
 
Zoek een mooie doos uit en zoek rechte takken met wat bladeren die de lengte en breedte 
van de doos kunnen overspannen. 
 
Stap 2. 

 
Snij met het Stanley mes een voorkant en open dak uit. 
 
Stap 3. 

  
Snijd met het Stanley mes gleuven uit in de zijkant en de achterkant van de doos waar je de 
takken in kan steken voor het dak. 



Stap 4. 

 
Steek de takken door de doos, begin met de takken die van zijkant naar zijkant lopen. Het 
makkelijkste is om de takken achterste voren in te steken. Daar zit de meeste stevigheid en 
de zijtakken geven dan beter mee. 
De takken aan de achterkant kunnen later op de zijwaartse takken rusten, aangezien er aan 
de voorkant geen afsteun is. 

 
De basis van je loofhut is nu af. In de komende dagen kun je deze mooi gaan versieren! 

 
 



 
Dag 3: De instelling van het loofhuttenfeest 

Leviticus 23 

"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." 

Johannes 2 
"2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 
3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen 
wijn meer. 
... 
6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet,  volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk 
met een inhoud van twee of drie metreten. 
7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. 
8 En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten 
het. 
9 Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet 
waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de 
ceremoniemeester de bruidegom. 
10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van 
gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard." 
 

De Heere God houdt van een feestje! Dat klinkt gek om zo te zeggen, maar in het gedeelte in 

Leviticus zien wat dat God zelfs gebied om feest te vieren en blij te zijn. Blij zijn met een 

blijdschap in de Heer, dat is een nog veel grotere blijdschap dan gewoon vrolijkheid. Psalm 4 

zegt daarvan "Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! U hebt mij meer 

blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in 

overvloed hadden." God wil in alle aspecten van ons leven betrokken zijn. We mogen in 

gebed tot hem komen met onze pijn en verdriet, maar Hij wilt ook dat we blij zijn en feest 

vieren in dankbaarheid voor alles wat Hij ons gegeven heeft. 

Wist je trouwens dat Jezus zijn eerste wonder deed op een feest? Op een bruiloft 

veranderde Hij water in wijn toen deze op dreigde te raken. Ondanks alle gebrokenheid in 

deze wereld, vindt Hij de tijd om ook naar deze bruiloft te gaan en feest met ons te vieren. Is 

dat niet bijzonder? 

Zingen 

Opwekking voor kids 232 



Kinderen 

Bij een feest horen natuurlijk slingers! De loofhut wordt versiert met slingers.  

Van gekleurde strookjes papier kun je eenvoudig een mooie slinger maken. 

 

Knip langwerpige strookjes papier, doe op één uiteinde wat lijm en plak het strookje aan 

zichzelf vast, waardoor een ring ontstaat. Steek een nieuw strookje door deze ring en 

herhaal de procedure. Ga zo door tot je een mooie gekleurde slinger hebt. 

In de loofhut hangen aan de slingers van de vruchten van het land. Men is dankbaar dat het 

land weer zijn oogst heeft gebracht. 

Het is leuk om ook jouw slinger extra te versieren met afbeeldingen van iets waarvoor je 

dankbaar bent. Misschien een wieg voor een broertje of zusje wat is geboren? De kerk 

waarin we weer samen mogen komen? .... vul maar in. 

  



Dag 4: Loofhuttenfeest als oogstfeest 

Deuteronomium 8 

"5. Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon 

gehoorzaamheid bijbrengt, 

6 en neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te 

vrezen. 

 7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe 

wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; 

8 een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke 

olijfbomen en honing; 

9 een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land 

waarvan de stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. 

10 Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de HEERE, uw God, voor het goede land dat Hij 

u gegeven heeft." 

Johannes 4 

"31 En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. 

32 Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. 

33 De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? 

34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk 

volbreng. 

35 Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de 

velden, want zij zijn al wit om te oogsten. 

36 En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen 

verblijden zowel wie zaait als wie oogst." 

Eenmaal in het land Israël aangekomen wordt Loofhuttenfeest ook duidelijk een oogstfeest. 

Deuteronomium 8:8 benoemd de 7 gewassen die specifiek zijn voor het land Israël (NB de 

honing is hier dadelhoning, geen bijenhoning). Deze zeven gewassen hebben in het bijbelse 

Israël een belangrijke plaats zowel als voedsel maar ook spiritueel. De joodse geschriften 

vermelden dat alleen van deze 7 gewassen de vruchten naar de tempel gebracht konden 

worden als offer.  

Eigenlijk is het Loofhuttenfeest het sluitstuk van de oogst. De periode van oogst begint met 

Pesach, pasen, wanneer de gerst geoogst wordt. Vervolgens wordt met shavuot, pinksteren, 

de tarwe binnen gehaald, en met loofhuttenfeest zijn alle 7 gewassen binnengehaald.  

Op dag 8 zullen we iets zien van de profetische betekenis van het loofhuttenfeest. Als 

sluitstuk van de oogstfeesten ziet het loofhuttenfeest uit naar de voleinding en terugkeer 

van Jezus. 

Zingen 

Opwekking 570, dit is de tijd van Elijah 

  



Kinderen 

7 gewassen memory. Hieronder staan twee keer de 7 gewassen van Israël. Kleur ze mooi in 

en knip er losse kaartjes van. Met deze kaartjes kun je een memory spel spelen. Ken jij alle 7 

gewassen al? 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 



  
  

 
 

 

 

 

  



Dag 5: De lulav en etrog 

Nehemiah 8 
“14. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de 
Levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. 
15 Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de dienst van Mozes had geboden dat de 
Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand, 
16 en dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden 
en in Jeruzalem, en zouden zeggen: Ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, 
loof van de olijfwilg, loof van de mirte, loof van de palmboom, en loof van andere dicht 
bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. 
17 Toen ging het volk eropuit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn 
dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de 
Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. 
18 De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en 
woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, 
de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. 
19 En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste 
dag, en ze vierden zeven dagen feest. En op de achtste dag was er een bijzondere samenkomst, 
volgens de bepaling.” 
 
Romeinen12 
“4. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, 
5. zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. 
6. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 
7. hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie 
onderwijst, in het onderwijzen; 
8. hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; 
wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid” 
 

 
Een lulav en etrog voor een geopende tenach 
 

Misschien ben je ooit met het loofhuttenfeest in Israël of in een synagoge geweest. Dan heb 

je gezien dat er gebeden wordt met een bundeltje takken en een soort citroen in de hand. 

Dit zijn de lulav (bundeltje takken) en etrog (citrusvrucht). Het is een vast onderdeel bij het 

loofhuttenfeest. De takken in de bundel bestaan uit wilg, palmblad en mirte. Het verzamelen 

van deze takken kwamen we eerder al tegen in leviticus 23 en ook in het gedeelte wat we 

lazen uit Nehemiah.  

De takken en citrusvrucht hebben een symbolische betekenis. Elk van de vier onderdeel 
heeft een combinatie van geur en/ of smaak. Smaak staat symbool voor kennis van de bijbel, 



en geur staat symbool voor het doen van goede daden. Dat laatste sluit mooi aan op wat 
Paulus zegt in de Filippenzen brief (hoofdstuk 4:18). Daar noemt hij de gaven die hij van deze 
gemeente ontvangen heeft “een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor 
God”. Een etrog heeft zowel smaak als geur, zodat deze hiermee symbool staat voor mensen 
met bijbelkennis die ook goede daden doen. De palm brengt dadels voort, deze hebben een 
lekkere smaak, echter geen reuk. De mirte heeft geur, maar geen lekkere smaak. En als 
laatste de wilgetak, deze heeft geen van beide eigenschappen. Bij elkaar vertegenwoordigen 
deze 4 soorten dus alle mensen, met en zonder veel bijbelkennis en met en zonder goede 
daden. Iedereen hoort erbij. Dit zien we ook duidelijk terug in het tekstgedeelte uit 
Nehemia. Als de Israëlieten na de ballingschap in Babel terugkomen in Jeruzalem wordt 
iedereen opgeroepen om het feest te vieren, ongeacht wat er daarvoor allemaal gebeurd is. 
De Lulav en etrog worden in de 4 windrichtingen naar boven en naar beneden gezwaaid. Dit 
staat er voor symbool dat God aanwezigheid overal om ons mensen heen vertegenwoordigd 
is. 
 
Het gedeelte uit Romeinen 12 laat ook zien dat iedereen die weet verlost te zijn door het 
bloed van Jezus Christus erbij hoort, ongeacht zijn of haar gaven of kennis. We zijn allemaal 
delen van één lichaam. 
 

Zingen 

Opwekking 408 Israël verheug in uw maker 

  



Kinderen 

Knutsel een Loelav met gekleurd papier en een citroen (als etrog). 

Gebruik groene blaadjes voor het maken van de takken. Je kunt de vellen dubbelvouwen en 

dan uitknippen. Maak voor de mirte kleine ronde blaadjes (zie hieronder). De palmtak heeft 

langwerpgie rechte bladen die keurig geordend zijn.  De Wilg heeft spitse bladeren. 

Je kunt de takken nog wat verstevigen met een satestokje. 

Maak de takken vervolgens vast met een geel gekleurd papiertje en touw. 

 

  

 
Mirte Palmtak Wilg 

 

  

  



Dag 6: Loofhuttenfeest in de tempel 

Jesaja 12: 
“1. 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. 
2. 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. 
3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. 
4. 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. 
5. Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden 
over heel de aarde! 
6. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.” 
 
Johannes 7 
“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.” 
 

In de periode van de eerste en tweede tempel was het loofhutenfeest samen met pesach 
(pasen) en shavout (pinksteren) één van de drie feesten waarvoor de Israëlieten optrokken 
naar de tempel in Jeruzalem. In de bijbel worden een aantal ‘edities’ van dit feest specifiek 
beschreven, zoals het gisteren aangehaald Nehemia 8. In Johannes 7 wordt uitgebreid 
verslag gedaan van één van de loofhuttenfeest vieringen waar Jezus aan deelnam. 
 
Wat we weten van deze viering in de tempel is dat op de laatste dag van het feest het 
gebruik was om een zogenoemd ‘waterplengoffer’ te brengen. Een priester putte dan met 
een gouden kruik water uit de bron van Siloam bij Jeruzalem. Deze kruik werd in een soort 
menselijke ketting doorgegeven tot aan de tempel om daar uitgegoten te worden over het 
altaar. Hierbij werd onder andere Psalm 118 en Jesaja 12 vers 3 geciteerd “U zult met 
vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.” Leuk detail, bronnen van het heil is in 
het Hebreeuws “mimainei hayeshua” Hierin zit de Hebreeuwse naam van Jezus namelijk 
Yeshua omsloten. Deze Yeshua heeft op het loofhuttenfeest gezegd dat hij de bron van 
levend water is, als beeld van de vervulling met de Heilige Geest. 
 
De preister die het plengoffer bracht sloot af met de woorden: zo moge de Heere regen 
geven!  
 
Zingen 
Johannes de Heer 57 Er komen stromen van zegen 
  



Kinderen 
Op de tekst uit Jesaja 12:3 wordt met loofhuttenfeest nog regelmatig gezongen en gedanst 
in Israël en daarbuiten. En staat bekend onder de titel Mayim (water). 
 
De tekst en het dansje zijn relatief eenvoudig te leren: 
 
Ushavtem mayim b'sason 
mimainei hayeshua . 
Ushavtem mayim b'sason 
mimainei hayeshua 
 
Refrein: 
Mayim - Mayim - Mayim - Mayim 
Hey, mayim b'sason 
Mayim - Mayim - Mayim - Mayim 
Hey, mayim b'sason 
 
Youtube: 
Versie met mooi ingezongen tekst: 
https://youtu.be/N3ebUozAPR4 
 
Versie voor leren van het dansje: 
https://youtu.be/X15ODiDDev8 
 
 

  

https://youtu.be/N3ebUozAPR4
https://youtu.be/X15ODiDDev8


Dag 7: De andere hut in de bijbel  
Jona 4: 
“5. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor 
zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad 
gebeurde. 
6. En de HEERE God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er 
schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij  met de 
wonderboom. 
7. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom 
stak, zodat hij verdorde. 
8. En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon 
stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei 
toen: Het is voor mij beter te sterven dan te leven. 
9. Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: 
Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. 
10. Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet 
hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. 
11. Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen 
zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?” 
 
Amos 9 
“11. Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat 
aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; 
12. zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is 
uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet. 
13. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de 
druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt 
zullen worden. 
14. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste 
steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen 
tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 
15. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan 
hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.” 
 

Het Hebreeuwse woord voor loofhut, Sukkah, kom je in de gedeelten over de uittocht en het 
loofhuttenfeest tegen, maar ook nog op een paar andere plekken. Een voorbeeld is Jona die 
een afdak bouwt nadat hij geprofeteerd heeft over de verwoesting van Ninevé, en de andere 
zien wij bij de profeet Amos die profeteert over het herstel van Israël en het Messiaanse 
vredesrijk.  
 
Opvallend is dat God in de ene tekst (Jona) de hut afbreekt, en in de andere tekst de 
afgebroken hut juist weer opricht. Maar er is ook een heel belangrijke overeenkomst tussen 
beide tekstgedeelten. Beide tekstgedeelten spreken in het bijzonder over Gods genade.  De 
tekst uit Amos spreekt ook bijzonder tot ons in deze tijd. Velen van onze generatie zijn er 
misschien wel aan gewend dat er een joodse staat Israël is, maar dit was gedurende 2000 
jaar ballingschap ondenkbaar. Hierin mogen we ook Gods bijzondere vaderlijke liefde voor 
het volk Israël zien, en dat sluit weer heel goed aan bij de thema’s van het loofhuttenfeest. 
 
Zingen 
Opwekking 735 Als de berg Zion 



Kinderen 
Mobiele Jona in de vis 

 
  



 
 

  



Dag 8: Loofhuttenfeest en de 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. 
17. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal 
opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. 
18. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, 
dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om 
het Loofhuttenfeest te vieren. 
19. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die 
niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 
20. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het 
huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. 
21. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, 
zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er een 
Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten.” 
 
Openbaringen 7 
“9. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken 
en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun 
hand. 
10. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het 
Lam! 
11. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór 
de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 
12. en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en 
de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 
13. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte 
gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 
14. En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote 
verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt 
in het bloed van het Lam. 
15. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op 
de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 
16. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 
17. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden 
naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” 
 

Met betrekking tot het loofhuttenfeest staan er profetische teksten in de bijbel waarvan we 
de vervulling nog verwachten. Het meest in het oog springt Zacharia 14, waar staat dat er 
een dag komt dat niet alleen de Israëlieten zullen optrekken naar Jeruzalem voor het feest, 
maar mensen van alle volken en natiën. Dat wordt zo’n grote menigte van feestvierders dat 
alle potten en pannen in Jeruzalem nodig zullen zijn om iedereen zijn offer te kunnen laten 
brengen en koken. Geïnspireerd door deze tekst organiseert de International Christian 
Embassy of Jersualem sedert vele jaren een loofhuttenfeest viering inclusief een 
wandeltocht met christenen uit de hele wereld in Jeruzalem.  
 
In openbaring 7 zien we een beeld van heiligen voor Gods troon waarin verschillende 
elementen van het loofhuttenfeest terug lijken te komen. De witte klederen, de palmtakken 



(lulav) en het leiden naar levend water. Met het vieren van loofhuttenfeest mogen we 
uitkijken naar de voleinding van de oogst en de wederkomst van Jezus, Maranatha! 
 
Zingen 
opwekking284 Maak groot de Heere onze God de Rots 
 
Kinderen 
Woordzoeker. Zoek de woorden onder het plaatje en maak de zin af met de letters die 
overblijven: 
 
… … !    … … … … …     … … … …     … … … … …   
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