
Bijbelgespreksgroep 30: Danken met de oogstfeesten 

1. Schriftlezingen : Leviticus 23 

33. De HEERE sprak tot Mozes: 

34. Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen 

lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. 

35. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 

36. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige 

samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U 

mag geen enkel dienstwerk doen. 

37. Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een 

vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al 

naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, 

38. naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en 

naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft. 

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. 

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. 

Zacharia 14 : 16 

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. 

Openbaring 7 : 13 - 17 

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. 
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Vragen: 

In Israël kent men onder andere de drie grote, zogenoemde opgangsfeesten. Feesten die in de tempel 
gevierd werden. Het zijn drie oogstfeesten die tegelijkertijd verwijzen naar een gebeurtenis in de 
geschiedenis van Israël. 
Pesach (Paasfeest), begin van de gerst oogst en verwees naar de uittocht; 
Sjavoeot (Wekenfeest of Pinksterfeest), begin van de tarwe oogst en viering van de wetgeving;  
Soekot (Loofhuttenfeest), einde van het oogstseizoen en verwees naar de woestijnreis. 

1. Waarom zou de Heere deze feesten hebben ingesteld? Noem enkele redenen. 

2. We spreken over oogstfeesten, in onze dagen over bid- en dankdagen. Dagen waarop we echt iets 
hebben te vieren en te danken. Ben jij het daarmee eens? Wat betekent het om God te danken? Hoe 
vier jij deze dagen/hoe geef jij je dank vorm? 

3. De Heere vindt het belangrijk dat we danken, in het Oude Testament heeft Hij er drie feesten voor 
ingesteld. In het Nieuwe Testament lezen we in 1 Thess. 5:18: ‘Dank God in alles. Want dit is de wil 
van God in Christus Jezus voor u’. Danken doen we dus niet alleen op speciale dagen, maar in alles!   
a. Kun jij God in alles danken of zijn er dingen waar je God maar moeilijk voor kunt danken?  
b. Kun je elkaar hierin helpen? 
c. Wat zijn de gevolgen wanneer je God gaat danken voor alles? 

4. Christenen gaven een nieuwe invulling aan Pesach en Sjavoeot. 
a. Wat vierden ze in het Oude Testament en wat in de NT gemeenten? 
b. Denk er eens over na wat dat voor Joden en christenen betekend heeft? 
c. Wat heeft het Oud Testamentische Pesach en Sjavoeot jou nog te zeggen?  

5. Soekot, hoe werd/wordt het gevierd en wat wordt daarbij herdacht? Als christenen vieren wij dit feest 
niet, enig idee waarom niet?  

6. Aan welke toekomstige gebeurtenis zouden wij als christenen Soekot kunnen verbinden? Moeten we 
het dan wel of juist niet vieren? 

7. Iemand gaf als reden voor het niet vieren van Soekot in de christelijke gemeenten: De christelijke 
gemeente is vergeten dat ze nog onderweg is.  
a. Herken jij je in dit antwoord? 
b. Ben jij je ervan bewust dat je onderweg bent? 
c. Hoe geef jij dat praktisch vorm? 
d. Wat is je bestemming dan? 

8. Welke elementen van het Loofhuttenfeest herken jij in Openbaring 7:15b-17. Wat doet dat met jou? 
Wekt het je verlangen/troost het je? Praat daar eens met elkaar over. 

9. Is het voor ons als gemeente van Jezus Christus wel belangrijk om over dit soort Joodse feesten na te 
denken? Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet? 

10. Zoek op internet eens wat filmpjes op over Soekot (Loofhuttenfeest) om te zien hooe de Israëlieten het 
vieren. Wat valt je op? Wat zie je terug van de voorschriften uit Lev. 23? 

Verdiepingsvragen: 

Neem voor de tweede bijeenkomst de tijd om op een wit vel papier eens op te schrijven wat je weet en/of in 
het Oude en Nieuwe Testament (Lev. 23:33-43, Num. 29:12-39, Deut. 16:13-15, 1 Koningen 8:2, Nehemia 
8:14-19, 2 Kron. 7:8-9, Ez. 45:25, Joh. 7:2, Openb. 7, Openb. 21:3) kunt vinden over: Pesach (Paasfeest), 
Sjavoeot (Wekenfeest of Pinksterfeest) en Soekot (Loofhuttenfeest).  
Geef bij ieder feest antwoord op de volgende drie vragen: 
a. Hoe ziet het eruit? 
b. Wat heb ik eraan/wat kun je ermee? 
c. Wat mag het je kosten/wat zijn de gevolgen in jouw eigen leven? 


