SUKKOT 5780
Loofhuttenfeest 2019

Water speelt een belangrijke rol tijdens Sukkot.
De ceremonie van het waterscheppen en plengen vond plaats tijdens dit
feest.
Op elk van de zeven dagen van het feest daalde een lange rij priesters met
kruiken in de handen omstuwd door een jubelende menigte af naar het
badwater van Siloam.
Daar vulden zij hun kruiken met het laatste water dat na de zomer nog was
overgebleven en droegen dat naar de voorhof, via de Waterpoort en via de
voorhof der vrouwen.
Het water werd plechtig uitgegoten in een schaal naast het feestelijk
versierde altaar, vanwaar het door een buis naar de voet van het altaar
stroomde.
De ceremonie gebeurde uit dankbaarheid voor de gevallen regen, die de
oogst mogelijk had gemaakt.

Vanaf Jom Terua tot Jom Kippoer gaat het om de enkeling, het individu.
Maar als het einde van het Loofhuttenfeest het hemelse gerechtshof een vonnis
velt over regen, dan raakt dat de gehele gemeenschap.
Op Sukkot wordt beoordeeld in hoeverre de schepping mede de prijs zal hebben te
betalen voor het gedrag van de gemeenschap.
De 70 stieren, die in totaal worden geofferd, verwijzen naar de 70 volken.

Wat gebeurt er met de volken op de nieuwe aarde?
* En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer in het nieuwe
Jeruzalem. Openbaring 21: 24b
Zijn dat niet de goede en rechtvaardige koningen, die de volken in de loop van hun
geschiedenis hebben gehad?
In de eerste 19 hoofdstukken van Openbaring wordt de term 'koningen der aarde'
uitsluitend in ongunstige zin gebruikt.
Toen de grote dag van Gods toorn was gekomen, hadden de koningen gezegd:
* Bergen en rotsen val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op
de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Openbaring 6: 16

Het Loofhutenfeest is het feest van de late oogst.
Het is het feest van de verwachting van de komst van Gods rijk.
Door het licht doorlatende open dak van de loofhut is de hemel te zien.
Maar niet elke koning is ervan gediend, dat God bij hem kan binnenkijken door het
licht doorlatende dak.
Sommige koningen hebben nu eenmaal wat te verbergen.
Er ontstaat principiële tegenstand tegen deze open dak politiek.
Die tegenstand komt van de aanhangers van een politiek van het gesloten dak.

ZACHARIA 14: 1 ‐ 21
Het laatste hoofdstuk in Zacharia beschrijft het eindtijdscenario in Jeruzalem met
de komst van de Messias.
Het begint:
* Dan zal Adonai uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij
streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg,
die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan....Dan zult u vluchten door het dal van
Mijn bergen....Ja u zult vluchten, zoals u gevlucht ent voor de aardbeving in de
dagen van Uzzia, de koning van Juda. Zach. 14: 1 ‐ 5
Hier in Zacharia 14 zullen de vijanden van Israël onder leiding van de antichrist
tijdelijk erin slagen in verband met de lichamelijke terugkeer van de Messias op de
Olijfberg, om een deel van Jeruzalem te veroveren.

Zacharia gaat verder met als volgt deze dag te beschrijven:
• Dan zal de HEER, mijn God, komen en al de heiligen met U. Op die dag zal er
geen licht, koude of vorst zijn. En het zal een unieke dag zijn, die de HEER bekend
zal zijn, geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht zijn.
Zacharia 5c, 6 en 7
Dit zal een unieke dag zijn. De eerste dag van de schepping wordt 'één dag'
genoemd en niet de eerste dag. Één is uniek in het Hebreeuws.
Dit is de tijd van de wederoprichting van alle dingen, die Yeshua beschrijft in
Mattheüs 19: 28
* In de wedegeboorte (de messiaanse wedergeboorte van de wereld), als de Zoon
des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

Alle volken op aarde zullen het laatste feest van Adonai, het Loofhuttenfeest vieren
elk jaar in Jeruzalem.
Heel Jeruzalem zal heilig zijn, zelfs de potten en de pannen getuigen daarvan.
* Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEER. En de
potten in het huis van de HEER zullen zijn als sprengbekkens voor het altaar. Ja, al
de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEER van de legermachten heilig
zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken.
Op die dag zal er geen koopman meer zijn in het huis van de HEER van de
legermachten. Zacharia 14: 20, 21

