
Team  B TXT FONDUE®

6.03  Loofhuttenfeest
Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is dat we de Bijbelse onderbouwing om het Loofhuttenfeest nu nog 
te vieren nagaan. En welke band had Jeshua de Messias met dit feest? Leer het door dit 
programma. 

1b. Wat betekent het woord “loof” in Loofhuttenfeest? 
(antwoord) Het loof van bomen, dus bladeren. 
(toelichting) Je bouwt met dit feest een hut (soekot) of tent gemaakt van bladeren en takken. Het 
woord “loof” heeft hier niets te maken met loven en prijzen. 

2b. Een loofhut moet enerzijds wat gammel zijn gebouwd, maar aan de andere kant ook 
weer stevig genoeg dat deze niet omvalt bij een zuchtje wind. Het is een tijdelijke 
verblijfplaats. Waar moeten wij onze blijvende schatten en ons eeuwige huis verzamelen? 
(antwoord) In de hemel verzamelen we onze schatten. Hier op aarde houden we er rekening 
mee dat alles tijdelijk is, zoals de loofhut. 
(toelichting) In Mattheüs 6:19-20 staat: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en 
roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de 
hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen.” 

3b. De loofhut is een tijdelijk onderkomen. Dat zegt ons dat het leven een doortocht is. In 
de Bijbel gaat het om de uittocht, de doortocht en de intocht. We zijn onderweg, we zijn 
pelgrims. We hebben de voeten geschoeid, we zijn in beweging. Als je uit je permanente 
huis stapt en weer eens in een tent gaat zitten, tot welke conclusie kom je dan? 
(antwoord) We zijn op reis naar ons hemelse beloofde land met het hemelse vaderhuis, ons 
eeuwige thuis. 
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4b. In Psalm 27:3-5 staat: 
“Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen;  

al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 
Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: 

dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, 
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen 
en te onderzoeken in Zijn tempel. 

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil. 
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, 
Hij plaatst mij hoog op een rots.” 

Tijdens het Loofhuttenfeest wordt deze psalm veel gelezen. Ik ben niet geborgen in mijn 
stevige huis, met de materiële voorzieningen die ik heb, met mijn levensverzekering en 
sociale voorzieningen en wat al niet, maar in die fragiele, bijna onooglijke loofhut. 
Wanneer verbergt JHWH God, de Vader ons daarin? 
(antwoord) In de dagen van het kwaad. Daarmee worden ellendige tijden bedoeld, zoals 
oorlog, ziekte, rampen en verdriet. 

5b. De Joden gingen telkens opnieuw naar de Bron van Siloam en herhaalden hetzelfde 
ritueel. Daarna moesten ze weer een jaar wachten. Moeten de gelovigen in Jeshua de 
Messias ook een jaar wachten? Leg uit. 
(antwoord) Nee, want Jeshua de Messias legt uit dat stromen van levend water (blijvend) uit het 
hart van een ieder die in Hem gelooft komen, tot in het eeuwige leven. 
(toelichting) Dit legt Hij uit in Johannes 7:38-39: 

“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen 
zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)” 

6b. Wat betekent “optrekken naar Jeruzalem”? Is dat puur letterlijk of kan het ook 
figuurlijk gezien worden? 
(antwoord) Je kunt naar Jeruzalem met de boot, het vliegtuig of te voet. Maar optrekken naar 
Jeruzalem kan in overdrachtelijke zin ook betekenen: je verbinden met Jeruzalem waar de 
Messias troont, je solidair verklaren met zijn volk. 
(toelichting) De verzoening tussen Israël en de volkeren zit daar in. Maar als je die verbinding niet 
wilt, dan zegt de Bijbel dat er ook geen regen op je kan vallen. 

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team 
probeert te raden.) 
7b. Wat kun je volgens het liplezen met Loofhuttenfeest tegen Jeshua de 
Messias zeggen? 
(antwoord) Gefeliciteerd! 

Versie 07-05-2017 © HuisfeestNetwerk.org Pagina �  van �2 3

http://www.huisfeestnetwerk.org


Team  B TXT FONDUE®

6.03  Loofhuttenfeest
Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

8b. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, heeft de vorm van een 
gigantisch grote loofhut. Waarin zal de Messias in Jeruzalem gaan wonen? 
Kies uit: 

a. Een paleis 
b. Een loofhut/tent 
c. Een tempel 
d. Een huis 

(antwoord) Het goede antwoord is “b. Een loofhut/tent”. 
(toelichting) In Openbaring 21:3 staat namelijk: “En ik hoorde een luide stem uit de hemel 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 
en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.” 

(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door verboden woord duidelijk maken, wat betekent: het 
antwoord beschrijven zonder het antwoord zelf te noemen. Het andere team 
probeert dit te raden.) 
9b. Het Loofhuttenfeest kun je vergelijken met een activiteit die veel mensen 
doen. Iemand van het vraagstellende team gaat deze activiteit beschrijven zonder de 
naam zelf te mogen noemen. Het andere team moet dit “verboden woord” raden. 
(antwoord) Kamperen. 

10b. Waarom vieren de meeste volgelingen van Jeshua de Messias geen Loofhuttenfeest? 
(antwoord) Het andere team hoeft maar één van deze antwoorden te noemen: 

1. Omdat de heidense kerstviering al abusievelijk de betekenis heeft ingenomen van het 
oud- en nieuwtestamentische Loofhuttenfeest als geboortefeest van Jeshua de Messias. 

2. Omdat dit feest, samen met de Dag van de Bazuinen en Grote Verzoendag, niet is 
opgenomen in de christelijke religie. Voor deze drie feesten is er nog geen profetische 
vervulling geweest. Het wijst op de toekomst. (Daarom zouden we het júíst moeten 
vieren.) 

11b. Waarom hebben zoveel volgelingen van Jeshua de Messias angst voor de toekomst 
en waarom begrijpen ze er zo weinig van? 
(antwoord) Omdat ze het Loofhuttenfeest niet vieren, waar elk jaar de toekomst in uitgelegd 
wordt. De toekomst is het fundament van dit feest. 

12b. Wil jij volgend jaar enkele dagen in je agenda reserveren om ook het belangrijke 
Loofhuttenfeest te vieren en daardoor te groeien in je geestelijke leven?
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