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Loofhuttenfeest alleen in Israël vieren?  

Er zijn sommigen die beweren dat je al de Feesten van de Heer mag vieren, behalve het Loofhuttenfeest. Dit Feest 
mag volgens hen, alleen in Israël gevierd worden. Is dit juist? 

Laten we de teksten in betrekking tot dit feest eens lezen. 

Ex.23:16b, “... En het feest der inzameling op de uitgang van het jaar, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult 
ingezameld hebben.” Vs.17 “Drie maal per jaar (ongez.Broden, feest van de oogst der eerste vruchten, feest der 
inzameling) zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Heere HEERE verschijnen.“ In Ex.34:22b en 23 lezen 
we hetzelfde. Num.29:12 “Evenzo op de vijftiende dag van deze zevende maand, zult gij een heilige samenkomst 
hebben, geen dienstwerk zult gij doen; maar zeven dagen zult gij de Heere een feest vieren”. In de versen 13 t/m 
34 lezen over de offers op elk van de zeven dagen. 

Lev.23 is het hoofdstuk, waar al de Feesten van de Heer staan. Lezen we in vs.33-43 over het Loofhuttenfeest. 
Buiten dat het feest begint op de 15e der zevende maand en 7 dagen duurt, lezen het volgende in vs. 42: “zeven 
dagen zult gij in de loofhutten wonen, alle ingeborenen in Israël zullen in loofhutten wonen”. Met een te snel lezen 
kan men denken dat het feest alleen in het land Israël gevierd mag worden. Maar wat staat er eigenlijk? “alle 
ingeborenen in Israël zullen in loofhutten wonen”. Met Israël wordt niet het land Israël bedoeld , maar in de eerste 
plaats, aartsvader Jacob, wiens naam verandert werd in Israël. En tweede het volk dat uit hem voort kwam. In dit 
hoofdstuk lezen we over: kinderen Israëls oftewel kinderen van Israël, nazaten van aartsvader Jacob/Israël.  

Ingeborenen in Israël (StV.); die in Israël geboren zijn (NBG); elke geboren Israëliet (NBV), betekent: zij die binnen 
het volk Israël geboren zijn. Dus als je tot het volk Israël behoort moet je gedurende het loofhuttenfeest in een 
loofhut wonen. 

Alleen in Deut.16 lezen we over de plaats waar het feest gevierd/gehouden moet worden. In de vs.1-17 lezen we 
over drie feesten: Ongezuurde broden (1-8); Feest der weken (9-12) en Loofhuttenfeest (13-15). Van elk feest 
wordt gezegd dat het gehouden moet worden, op de plaats die de Heere verkiezen zal (vs.6, 11 en 15). Dit wordt 
herhaald in vs.16. Voor alle drie feesten geld dat men daar “niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen” 
zal. In vs.11 en 14 lezen we ook over dat gij (en etc.) vrolijk zijn. Dit lezen we ook in Deut.14:26 en in Deut.12:7,12 
en 18. Dit vrolijk zijn zal ook geschieden op de plaats die de Heere verkiezen zal. 

De plaats die de Heere verkiezen zal, welke plaats is dat? In Deut.12:14 staat: “Maar in de plaats die de Heere in 
één van uw stammen zal verkiezen”. Zie ook vs.5. Het is dus een plaats in één van de stamgebieden. Wat is dan 
die plaats “die de Heere verkiezen zal, om Zijn Naam te doen wonen”. ? In 1Kon.8:29: “Zodat uw ogen nacht en 
dag geopend zijn voor dit huis, de plaats waar van Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal aldaar zijn – zodat Gij hoort 
naar het gebed dat uw knecht te dezer plaats opzenden zal (NBG)”. Het huis waar hier van gesproken wordt is de 
Tempel te Jeruzalem. 

Waarom moest men naar die plaats optrekken? Dit was, opdat de offeranden maar op één plaats aan de Heere 
geofferd worden. Dit is de strekking van Deut.12, 14:22-29 en 16:1-17. Deut.12: 13, 14a Wacht u, dat gij uw 
brandoffers niet offert in alle plaats die gij zien zult. Maar in de plaats die de Heere ... zal verkiezen”(vs.3-6). Drie 
keer per jaar moest iedere man, op de drie feesten, voor de Heere verschijnen en aldaar de feestoffers te offeren. 
Een ieder die niet daar heen kon moest wel het feest vieren. Lev. 23: 2, 4, 44. Eerst in de tabernakel en daarna in 
de tempel deed de hogepriester en de priesters hun dienst.  

Doch van oudsher werd in iedere plaats Mozes geleerd, dat is de Thora. Hand.15:21. Dit gebeurde elke 
sabbat in de synagoge. Het eerste feest van de Heer, de sabbat, wordt elke week gevierd, maar op één 
plaats worden de sabbatsoffers gebracht, eerst in de tabernakel daarna in de tempel. 


