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De Here woont in het midden van Israël 
 
Woord vooraf 
Op zondag 4 oktober, Israëlzondag, begint het Loofhuttenfeest. Het is een van de 
grote pelgrimsfeesten in Israël waarin verschillende noties samenkomen: het is het 
vieren van de late oogst van de vruchten, teken van de voleinding. Maar het verblijf 
in de zogenaamde sukkot, loofhutten roept ook de woestijnreis in herinnering, een 
tijd zonder materiële welvaart maar ook een periode waarin het volk zich gedragen 
wist door de leiding en de bescherming van God. Door het dak van de loofhut is de 
hemel te zien, zo houdt de gelovige in zijn leven het oog gericht op God. 
Tijdens het Loofhuttenfeest wordt in de synagoge 1 Koningen 8 gelezen, de 
geschiedenis van de inwijding van de tempel door koning Salomo, een gebeurtenis 
die volgens velen plaats vond tijdens het Loofhuttenfeest (zie vers 2). 
Naast de lezing van 1 Koningen 8 – mijn voorstel is om een gedeelte te lezen, bij 
voorbeeld de verzen 10-36; 52-53 - zou gekozen kunnen worden voor Zacharia 8: 1-
8, een Bijbelgedeelte waarin gesproken wordt over het wonen van God in het 
midden van Israël in het eschathon. 
 
Exegetische opmerkingen 
Vers 10: De wolk verhult de aanwezigheid van God en is tegelijkertijd een beeld 
van zijn kabod, Gods heerlijkheid. Zie ook Exodus 13:21 en Ezechiël 43:4 v.v. 
Vers 12: God woont in donkerheid. Hij is in zijn majesteit verborgen voor mensen. 
Zijn wezen is te groot en te verheven om door mensen gezien of omvat te worden. 
Zie ook Psalm 18:12 en Psalm 97:2. 
Vers 13: Beth Zebul moet gelezen worden als "verheven huis". zbl heeft 
verwantschap met het Ugaritische woord voor hoogheid. (Zo Brongers: POT). De ICC 
vertaalt met: "Built indeed have I an exalted house for thee, a place for thy 
dwelling forever." 
Vers 16: "Opdat mijn naam daar zijn zou". God zelf is niet aanwezig in de tempel, 
alleen zijn heerlijkheid. In dit vers wordt dit uitgedrukt met de term: "mijn naam". 
Von Rad (Theol. des AT deel I, p.195):" Im namen existiert sein Träger", zonder 
Gods naam is geen ontmoeting met Hem en geen eredienst mogelijk. 
 
Inhoud 
Vers 12 - 21 Het inwijdingsgebed van Salomo 
Nadat de priesters de ark in de tempel hebben gebracht, neemt de koning het 
woord. Hij heeft dit huis voor God gebouwd. Maar hij heeft dit alleen kunnen doen 
omdat God het zijn vader David beloofd heeft. God verlangt er naar in het midden 
van Zijn volk te wonen en heeft Salomo het koningschap geschonken. 
Vers 22 - 53 Salomo vraagt de Here deze tempel een plaats te laten zijn waar God 
en Israël elkaar zullen ontmoeten. Eigenlijk is een huis voor God op aarde niet 
mogelijk. Daarvoor is God te groot: "Zie, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet 
bevatten" (vers 27). Maar laat de Naam van God er dan zijn en laat de tempel de 
plaats zijn waar God zich in het midden van zijn volk openbaart. Laten de ogen van 
de Here vanuit de hemel zien en Zijn oren horen als iemand in dit huis tot Hem 



nadert. Wat opvalt is dat de koning hier als een priester optreedt en verder dat de 
tempel ook een plaats is van bekering en belijdenis, van een nieuw begin. De 
eredienst zal nooit kunnen plaats vinden zonder dat Israël wandelt in de weg van 
Gods geboden en Hem vreest (vers 36, 40 en 42). 
Israël mag pleiten op de nabijheid van God: zij is immers door Hem uitgezonderd 
uit alle volken der aarde (vers 53), hoewel dit laatste niet betekent dat God geen 
oog heeft voor de andere volken. Vers 41 v.v. spreekt nadrukkelijk over de 
vreemdeling die komt bidden in de tempel: "Opdat alle volken der aarde uw naam 
leren kennen, zodat zij U vrezen, zoals Uw volk Israël." 
 
Aanwijzingen voor de prediking 
1. God is te groot om in een gebouw door mensen gemaakt te wonen. Hij hult zich 
in verborgenheid en woont in een ontoegankelijk licht (Hebr.12). Hij is de Heilige. 
Ik denk dat dat ook in ons spreken over en in ons omgaan met God naar voren moet 
komen. Wij zullen nooit over God kunnen beschikken, Hij is niet vanzelfsprekend in 
ons midden. Dat is heidendom. Het Joods-christelijke geloof kent een afstand die in 
vreze des Heren en in de verwondering naar voren komt. Dit geloof begrijpt ook dat 
godsdienst zonder een willen gaan in de wegen van God niet meer is dan loze 
religie. 
2. Tegelijkertijd verlangt God om te wonen in het midden van Zijn volk en met ons 
om te gaan. De Here is een God die kijkt en luistert naar ons leven, een God die 
troont op de lofzangen van Israël (Ps.22). De Heilige laat zich Vader noemen door 
ons. In Israël woont Hij in de tempel van Jeruzalem, dat wil zeggen: Zijn 
heerlijkheid, Zijn naam. Op Sion staat de schoonste van Zijn woningen: Joël 3:17 en 
Psalm 46:5. Dat blijft zo. In de ballingschap gaat God met het Joodse volk mee 
(Ezechiël 11:23), maar als de kinderen van Israël terugkeren naar het beloofde 
land, keert God terug naar Jeruzalem. Daar woont Hij op aarde (Ezechiël 43:4,5 en 
Zacharia 8:1-8). 
3. Ondertussen heeft de heerlijkheid van God zich ook op een andere wijze 
gemanifesteerd: Het Woord is vlees geworden en heeft Zijn tent opgeslagen in het 
midden van Israël: Johannes 1:14. Jezus spreekt er zelfs over dat Hij en de Vader 
ons leven zal bewonen als een tempel (Johannes 14:23; 1 Korinthe 3:16, Efeze 
3:17).  
Daarmee valt het licht op de gemeente en op ons als individuele gelovigen. In onze 
Godshuizen mogen wij God ontmoeten (Johannes 4:23), onze zonden belijden en 
ons leven aan Hem toevertrouwen en telkens omwille van de Zoon opnieuw 
beginnen. 
Dat nieuwe begin betekent dat wij de heilige Geest in ons omdragen en wandelen in 
de wegen van God. 
4. Het loofhuttenfeest geeft ons daarbij het volgende mee: ons leven is 
vergankelijk, zonder de leiding van God loopt het op niets uit. De profetische 
kritiek is dat wij soms veel meer en veel eerder ons eigen huis op orde hebben dan 
het huis van God, die dimensie van ons leven waarin we God ontmoeten (Haggai 
1:9). Als het goed is, is ons leven open naar God en is de ontmoeting met God de 
rode draad die door ons leven heenloopt. 
5. Toch neemt dit alles niet weg dat we uitzien, ook als kerk, naar de dag dat de 
Here zich zal openbaren in het midden van Israël, dat we zullen zien dat Hij woont 
in het midden van Jeruzalem, dat wij als gelovigen uit de volken zullen toestromen 
naar Sion om daar het Loofhuttenfeest te vieren in de nieuwe tempel, die een 
bedehuis zal zijn voor alle volken. De geschiedenis beweegt zich naar dat moment, 



het moment dat Christus als de Zoon van David, de nieuwe Salomo, de koning van 
de vrede zal heersen vanuit Jeruzalem. Het is niet voor niets dat de volken in 
beweging zijn en zich ergeren aan Israël. Het is niet voor niets dat een vreemde 
godsdienst en een vreemde god zich meester heeft gemaakt van de plaats waar ooit 
de tempel stond en waar deze weer zal komen. Het heeft alles te maken met het 
laatste offensief van de machten van de duisternis. 
6. Het Loofhuttenfeest valt in het najaar. Het wordt kouder en in Israël vallen de 
eerste regens. Dat betekent dat het in de Loofhut soms kil en oncomfortabel kan 
zijn. Ik heb wel eens gelezen dat men in Joodse gezinnen beziet hoe een gast van 
buiten, een christen zoals ik, zich daar dan houdt. Begint hij te klagen als de wind 
door de kieren naar binnen dringt, zoekt hij de warmte van het woonhuis op of 
blijft hij zitten? Dat is blijkbaar een dubbelheid van het Loofhuttenfeest: Aan de 
ene kant het feest van de late oogst, van de voleinding en aan de andere kant de 
vraag hoeveel je kunt verdragen. Dat hebben de dagen voor de komst van de 
Messias ook: 
Aan de ene kant de verwachting en de hoop en aan de andere kant de volharding. 
Zijn we als christelijke gemeente ook in staat om met Israël te volharden, door alle 
aanvechting heen totdat God zichzelf in alle heerlijkheid zal openbaren? 
 


