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1. Het Loofhuttenfeest 
 
In beide lezingen speelt het Loofhuttenfeest een belangrijke rol, in het bijzonder het aspect 
van het gebed om de eerste regens die in de maand na het feest verwacht worden. De periode 
van de hete zomer loopt ten einde en voor het inzaaien van de nieuwe oogst is regen 
onontbeerlijk. 
 
Op de zevende dag van het feest ging men zevenmaal rond het altaar in de tempel en dan 
werd er rond het altaar water gegoten. Het water hadden de priesters de dag daarvoor uit de 
Siloambron gehaald. Dat was een feestelijke gebeurtenis, waarbij de gelovigen met fakkels, 
dansend en zingend de priesters begeleidden. De Misjna zegt: ‘Wie de vreugde van het 
waterplengen niet heeft meegemaakt, heeft nooit vreugde in zijn leven gekend’ (Soekka 5:1). 
Zie ook Jesaja 12:3: ‘Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.’  
Deze wateroffers gaven uiting aan de hoop dat God de nieuwe regen zou geven. Op de dag 
van het slotfeest, Sjemienie Chag-ha Atséreth, volgde dan ook het gebed om regen. 
 
We zien dat enerzijds de zegen van God, de regen die vruchtbaarheid brengt, verbonden is 
met het eren van God en het doen van zijn geboden (zie Deuteronomium 11:1 en 14). 
Anderzijds is de Torah zelf ook als de regen die uit de hemel nederdaalt. In Jesaja 55 zien we 
de verbinding van regen en woord van God. De targum op Jesaja 55:1 schrijft: 
‘O, iedereen die ernaar verlangt om te leren, laat hem komen en leren; en hij die geen geld 
heeft, kom, hoor en leer! Kom, hoor en leer, zonder prijs en niet met de mammon, 
onderwijzing is beter dan wijn en melk.’ 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan het slotfeest nog een dag is toegevoegd, het feest 
van de ‘Vreugde der wet’. De Torah is als de regen of, zoals Psalm 1 het verwoordt, als de 
stromen van water waar de vruchtbare boom zijn wortels uitslaat. 
 
Tijdens het Loofhuttenfeest kwam ook een sterk verlangen naar voren naar de komst van de 
Messiaanse tijd. Tijdens de rondgang rond het altaar werd het Hallel gezongen, de Psalmen 
113–118. In de laatste Psalm horen we:  
‘Och Here, geef toch heil,  
och Here, geef toch voorspoed. 
Gezegend hij, die komt in de naam des Heren;  
wij zegenen u uit het huis des Heren’(vers 26). 
Het is een heil waar tenslotte alle volkeren van de wereld toe uitgenodigd worden. Dat is ook 
een aspect van het Loofhuttenfeest: God is niet alleen koning van Israël, maar van de gehele 
aarde. 
 
2. Zacharia 14 
Verzen 1-7 
In zijn slothoofdstuk beschrijft Zacharia de uiteindelijke overwinning op de vijanden van God 
en zijn volk Israël. Het is een donkere tijd, de volkeren trekken op naar Jeruzalem (2). V.d 
Woude schrijft: ‘Gods rijk wordt in helse pijn geboren!’ Maar we zien dat de Here zelf 



uittrekt om tegen de volken te strijden (3,4). Zijn voeten zullen op die dag staan op de 
Olijfberg (4). 
De vertaling van het einde van vers 6 levert enige problemen op. V.d. Woude ziet God niet 
met zijn engelen (heiligen) nederdalen uit de hemel. Hij vertaalt: ‘En de Here, mijn God, zal 
komen naar de heiligen die bij u zijn’, dat wil zeggen: zij die getrouw zijn aan JHWH.   
Let hier trouwens ook eens op het prachtige: ‘En de Here, mijn God.’ Er klinkt een geweldig 
stuk liefde en vertrouwen van de profeet zelf in door. 
 
Als de Here komt en afrekent met hen die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken (zie ook H.12), 
breekt ook het rijk van God aan en dat rijk kenmerkt zich door de volgende dingen: 
Verzen 8-11 
1. Er zullen waterstromen uit Jeruzalem vlieten die het land tot een paradijs zullen maken.  
(zie ook Ezechiël 47). Mogelijk moeten we deze wateren ook in verband brengen met H.13:1: 
‘Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van 
Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.’ 
2. De natuur zal veranderd worden en alle gebrokenheid zal worden opgeheven. 
3. Jeruzalem zal eindelijk een stad van vrede zijn, waar het veilig wonen is (11). 
4. God zal de enige zijn. De Here zal koning worden over de ganse aarde (9). 
 
De verzen 12–15 beschrijven het lot van de vijanden van Israël: zij zullen wegteren. Blijkbaar 
zal een vreselijk ziekte hen treffen en niet alleen hen, ook hun dieren (15). (Zie ook 
Openbaring 16:11 v.v.). 
Een probleem levert vers 14 op: de NBG vertaalt: ‘Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden.’ 
Nu zou dat, gezien de huidige situatie, niet geheel ondenkbaar zijn. Maar beter is om hier te 
kiezen voor de vertaling van de SV: ‘Ja, ook Juda zal te Jeruzalem strijden.’ V.d. Woude geeft 
als vertaling: ‘En ook Juda zal zegevieren, evenals Jeruzalem.’ 
 
Het slot van Zacharia 14: de verzen 16–21, vertelt hoe de volken vervolgens jaarlijks opgaan 
naar Jeruzalem om zich daar neer te buigen voor de Here en het Loofhuttenfeest te vieren. Zij 
hebben hun zwaarden omgesmeed tot ploegscharen en leren hun kinderen de oorlog niet meer 
(zie Jesaja 2). Alle haat en afgunst jegens Israël is verdwenen en in plaats van te komen om te 
doden, komt men om met de kinderen van Israël te aanbidden en de wet te ontvangen. Het 
vieren van het Loofhuttenfeest is een uiting van afhankelijkheid aan God. Hij is koning en de 
voorspoed en het leven zelf is een geschenk van Hem. 
Er wordt dan bij gezegd (17), dat zij die niet zullen komen, verstoken zullen blijven van 
regen. Omdat Egypte veel minder van regen afhankelijk is, maar van het wassen van de Nijl, 
noemt Zacharia dit land nog een keer in het bijzonder (18). Als zij niet zullen komen om het 
feest te vieren, zal God ook hen straffen. 
In dit rijk van God zal alles wat machtig is de Here zijn toegewijd: op de bellen van de 
paarden zal staan: ‘Den Here heilig’ (20). De strijdrossen van ooit zullen nu hun plaats 
innemen ter ere van God en zo zal het met alles zijn. 
 
Het is duidelijk dat dit alles een geweldige uitbreiding van de tempeldienst betekent. Daar zijn 
de laatste woorden van het boek dan ook aan gewijd. Zelfs het gewone vaatwerk dat in 
Jeruzalem te vinden is, zal gebruikt worden in de tempel. 
In de tempel zal geen Kanaäniet meer zijn. In de interpretatie van dit laatste woord kun je 
twee kanten op. Je kunt het woord vertalen als ‘koopman’. Dan betekent het dat er geen 
handel meer gedreven wordt in de tempel. Dat het een huis van gebed zal zijn voor alle natiën 
(Marcus 11:17). Je kunt het ook letterlijk nemen en dan betekent het, uiterst actueel, dat de 
tempel en het tempelplein gezuiverd zullen zijn van alle heidense aanwezigheid. 



 
3. Johannes 7: 37–39. 
 
Op de laatste dag van het feest, terwijl de wateroffers gebracht worden bij het altaar in de 
tempel, roept Jezus: ‘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’(37,38). Jezus geeft aan dat Hij de beloofde Messias is, die op de drempel staat van 
het rijk van vrede. Het heil is nu al in Hem te vinden. Wat hij in feite zegt tegen de 
feestvierende menigte: ‘Ik ben het antwoord op uw bidden!’.  
Het is duidelijk dat het water hier symbool is van de Torah en van de Heilige Geest en niet 
alleen van materiële voorspoed. Christus draagt de wet in zich en is bereid om mensen het 
leven naar Gods wil te schenken. Nog voor het rijk Gods aanbreekt, kunnen mensen deel 
krijgen aan het leven van de toekomende eeuw, een leven dat gereinigd is en vruchtbaar.  
Jezus is niet het levende water zelf, maar Hij schenkt het wel; het komt uit Hem voort. Hij is 
de bron, de rots waaruit het water stroomt (1Korinthiërs 10:4). Mensen die tot Hem komen, 
zullen zelf ook rotsen worden, die levend water voortbrengen. 
 
4. Aanwijzingen voor de prediking 
 
1. Introductie: 
Als het om Israël gaat, is er veel verwarring en onduidelijkheid. De één vindt dit en de ander 
dat. Vaak worden mensen meer geleid door de publieke opinie en door de media, dan door het 
woord van God. Sommige mensen zijn het gewoon ook zat: dat conflict in het Midden-Oosten 
schijnt maar geen einde te krijgen en het zal ook wel aan Israël liggen. ‘Waar twee kijven 
hebben er twee schuld.’  Ook de volkeren van de wereld bemoeien zich ermee: Europa, 
Rusland, de VS en de VN presenteren hun ‘weg naar de vrede’ met of zonder interventie. 
 
2. De toekomst:  
De profetieën van Zacharia laten zien, dat Israël en Jeruzalem voor de volken een steen des 
aanstoots zijn, een schaal der bedwelming. Ze zullen zich ermee bezig houden. Dat is 
duidelijk. Er zijn veel conflicten op de aarde die veel groter lijken, maar er is geen land dat zo 
vaak in het nieuws is als Israël. De Bijbel zegt dat uiteindelijk de volken zullen optrekken 
naar Jeruzalem. Maar de Bijbel zegt ook dat de Here dan zal strijden voor zijn volk. De strijd 
tegen Israël is de voorbode van de dag des Here en het aanbreken van het rijk van God op 
aarde. 
Daar loopt het op uit, dat is de toekomst: de vijanden die gericht worden, Jeruzalem de stad 
van vrede, waar God zelf troont en van waaruit God de aarde regeert. Dat betekent ook heil en 
voorspoed voor de volkeren. Als zij de Here erkennen en aanbidden in zijn tempel en jaarlijks 
het Loofhuttenfeest vieren in Jeruzalem zullen zij gezegend worden met overvloed en niet op 
de laatste plaats met de zuiverende en heiligende werking van Gods woord en Geest. 
 
3. Jezus is de koning van de eindtijd 
De Bijbel laat ook zien, dat Christus in dit alles een centrale rol speelt. In Hem komt de Here 
tot zijn volk. Hij is de Koning der Joden en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg 
(Handelingen 1). Hij heeft de ‘roadmap’ in handen. De gebeurtenissen op wat wij 
Palmzondag noemen, waren daar een voorspel van. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem over de 
ganse aarde en Hij zal zijn volk leiden in de wegen van God. ‘Hij zal onze voeten richten op 
de weg van de vrede!’ (Lucas 1:79). Hij is de bron van een nieuw, gereinigd leven met God. 
Zie ook Openbaring 22:1. En vanuit zijn woning zal de wet uitgaan over de gehele aarde. 
 



 
4. Bidden om de komst van het rijk 
Wij mogen als gelovigen uit de volkeren verlangen en bidden om het aanbreken van die 
heilstijd. Op het Loofhuttenfeest bidden wij met Israël mee om het koningschap van God over 
de wereld en het herstel van zijn tempel. Wat kunnen wij daarnaar verlangen dat God door 
iedereen erkend wordt, dat zijn heilige woonstede op Sion gereinigd zal zijn van alle 
heidendom en dat zijn volk Israël veilig zal wonen. Belangrijk is het om te benadrukken 
dat het koningschap van God wel universeel is, maar dat Hij zal regeren temidden van 
Israël, zijn oogappel, in Jeruzalem. 
 
5. Meestrijden met het volk van de Koning 
Maar dat gebed gaat samen met het besef dat ook nu Jeruzalem het eigendom van God is. Dat 
ook nu Israël het volk van God is en dat ook nu Christus haar koning is. Dat zijn zaken die 
niet pas bij het aanbreken van het Godsrijk werkelijkheid worden. Nu zijn deze dingen alleen 
aangevochten. We moeten onze ogen ervoor open hebben dat er een bijzondere strijd gaande 
is rond het volk van Israël en haar moederstad Jeruzalem, een strijd die straks door Christus 
beslist zal worden. In die strijd mogen we ons niet omkeren en afkeren van Israël. Er is geen 
middenpositie mogelijk: het is of Israël steunen en bemoedigen of meeheulen met de 
volkeren. 
 
6.  Nu al komen tot de Koning zelf    
Dat gebed gaat ook samen met het besef dat Christus, de Koning van de heilstijd, ons nu al 
doet delen in het heil. Nu al mogen we als mensen uit de volkeren tot Hem komen en uit zijn 
hand levend water ontvangen. Het nieuwe leven met God mag door Christus nu al beginnen. 
Dat is nodig. Hoe zouden wij deelnemen in de strijd, als Christus ons niet zou bijstaan?  
Kortom, een goede houding is: 
Verlangen en gebed om het aanbreken van Gods rijk. 
Verbondenheid met Israël en Jeruzalem, meestrijden aan de goede kant. 
Verbondenheid met Christus, die ons nu al het leven met God schenkt en onderhoudt. 
 
 
5.   Liturgie 
Bij liederen valt te denken aan Psalm 63 en 65. De Psalm die in de synagoge verbonden is met 
Zacharia 14 en het Loofhuttenfeest is Psalm 29, waarin zeven keer de Stem van God ter 
sprake komt: 
‘De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie’ (vers 4) en 
‘Ja, de Here troont als koning in eeuwigheid’ (vers 10). 
Verder Psalm 72 : ‘Hij moge mild zijn als de regen…’ 
en de liederen van de Hallel: Psalm 113–118. 
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