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“Wat Hij in het stof schreef”

Hallo allemaal,
Het is tijd voor het Feest van de Tabernakels (Loofhuttenfeest), maar als je dat nog niet eerder hebt
gevierd, maak je dan geen zorgen, je zult het 1000 keer achter elkaar vieren in (het Nieuwe) Jeruzalem.

Het Feest van de Tabernakels (Sukkot) is mijn favoriete feest onder de zeven Bijbelse feesten waarin
herdacht wordt dat God te midden van Israël leefde in de woestijn, en dus wonen de mensen gedurende dit
feest in ‘tabernakels’ of ‘tenten’ (Lev.23:34-44).

Terug naar de toekomst
In Zach.14 staat dat heel de aarde het Loofhuttenfeest elk jaar in de 1000-jarige periode van het
Koningschap van de Heer op aarde, zal vieren, waarbij stilgestaan wordt bij het feit dat Christus onder de
mensen woont.

“En het zal geschieden dat allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt
(Armageddon), zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der
Heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach.14:16).

Het interessant om op te merken dat in er in vers 10 staat, dat na de aardbeving bij Armageddon, het
gehele gebied van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden veranderd zal worden in een vlakte –
ongeveer 60 km bij 15 km groot – groot genoeg om miljoenen mensen te herbergen die de Koning willen
zien!

Jezus zal Koning zijn over heel de aarde (v.9) en Hij zal als een ware Oosterse koning heersen – wat
inhoudt dat het niet zal gaan om een democratie of een parlementaire monarchie, hij zal koning zijn zoals
Nebuchadnezar dat was, een absoluut heerser, een verlichte despoot die over heel de aarde gerechtigheid
zal brengen. Waarschijnlijk is dit de tijd waar Paulus het over had toen hij in 1 Kor.6:2-3 zei “weten jullie niet
dat jullie zullen rechtspreken over de aarde, weten jullie niet dat jullie zullen rechtspreken over engelen?”

Als Jezus de bokken van de schapen scheidt bij Zijn Wederkomst, zullen niet alle bok-naties de opgelegde
gerechtigheid accepteren, want in Zacharia staat verder:”Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar
Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal
geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen
(regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om
het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zach14:17-18; Matth.25: 32-33).

Het Feest van de Levende Wateren
Het Loofhuttenfeest duurt 7 dagen lang en de 1

e
dag is een speciale Sabbat en de 8

e
dag, de dag meteen

na het feest, is ook een speciale Sabbat. En dan, op de 9
e

dag wordt de Simchat Torah gevierd en dat is
een dag waarop men zich verheugt over het feit dat God aan Israël de Wet heeft gegeven.

De apostel Johannes ziet er in Joh.7:2 nauwlettend op toe dat hij ons vertelt dat de gebeurtenissen die in
Joh.7 en 8 worden beschreven plaatsvonden tijdens het Loofhuttenfeest, omdat hij wilde dat wij Jezus
snapten vanuit de context. Het eerste wat opvalt, is dat de verzen 6-10 ons vertellen dat Jezus niet meteen
naar het Feest opging:”Ik ga nog niet naar het Feest, want Mijn tijd is nog niet gekomen.”

Als we er nog even aan denken dat het Loofhuttenfeest een type is van Jezus die onder de mensen woont
en Zijn aards Koninkrijk na Zijn Wederkomst zal vestigen, dan zien we dat Jezus laat zien dat Zijn
Wederkomst pas zal plaatsvinden wanneer Zijn tijd is gekomen, al lijkt het erop dat er vertraging is
opgetreden.

In vers 14 staat dat halverwege het Feest Jezus naar de tempel ging en onderwijs gaf, wat ons duidelijk
maakt dat een gedeelte van het 1000-jarig rijk zal bestaan uit onderwijs en onderricht geven aan de
bewoners van de aarde gedurende die 1000 jaar, wat in vers 14 uitmondt in dat Hij zegt dat wij niet moeten
oordelen op grond van wat wij zien, maar in gerechtigheid, en dat zal het keurmerk zijn van de
rechtvaardige regering van die 1000 jaar.

Wij zullen in staat gesteld worden om rechtvaardig over de ‘schaap-naties' en ‘bok-naties' te oordelen
gedurende die tijd. Hebr. 6:5 noemt de gaven van de Geest ‘de krachten van de toekomende eeuw’. Dat wil
zeggen dat wij zullen regeren door de gaven van de Geest. We zullen woorden van kennis ontvangen over



een situatie, wanneer we moeten beslissen over iemands leven waarbij gerechtigheid zal worden geoefend
door (ons) beleid. We zullen onderscheiding van geesten hebben die ons in staat stelt te zeggen of iemand
liegt in een bepaalde situatie, woorden van wijsheid als we iemand raad moeten geven in een bepaalde
situatie in hun leven, enz.

Het Loofhuttenfeest wordt ook het Feest van de Levende Wateren genoemd. Het was gebruikelijk dat de
priesters water schepten uit de poel van Siloam en het meenamen naar de tempel om het Levende Water
uit te gieten over het altaar. De mensen zwaaiden dan met takken naar de vier windstreken terwijl ze
zongen en Jes.12:2-6 citeerden:”Zie, God is mijn heil (het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt is
Jeshua), ik vertrouw en vrees niet; want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here, en Hij is mij tot heil
geweest (Jeshua)”.

“Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils (Jeshua). En gij zult te dien dage
zeggen:Looft de Here, roept Zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn
naam verheven is. Psalmzingt de Here, want Hij heeft grootse dingen gedaan:dit worde bekengemaakt op
de ganse aarde. Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige Israëls.”

ELKE dag van die week lazen en zongen zij dit.

We kunnen ons dus voorstellen wat Jezus gevoeld moet hebben in Joh.7:37-38:”En op de laatste dag, de
grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en
drinke. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt (zie hierboven), stromen van leven water zullen uit zijn
binnenste vloeien!”

Wacht, er is nog meer
Tijdens dit feest werd ook “Het Licht van de Wereld” gevierd met een ceremonie die de hele nacht duurde
en die verricht werd door de priesters en het volk. Zij droegen dan toortsen waardoor het hele tempelplein
werd verlicht, en een van de priesters stak een olielamp aan in het heilige, genaamd ‘Het Licht van de
Wereld’.

Zij reciteerden dan de Hallel, de Psalmen 113-118, tijdens die week. Het gaat vooral om Psalm 118, en de
verzen 27-28 tijdens de ceremonie van het Licht van de Wereld:”De Here is God, Hij heeft het voor ons
doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, U zal ik
loven, o mijn God, U zal ik verhogen.”

Johannes heeft nauwkeurig opgeschreven dat Jezus op de laatste dag van het feest heeft gezegd dat Hij
de bron van Levend Water was, en hij is even nauwkeurig geweest met te vertellen dat Joh. 8 plaatsvond
op de 8

e
dag van het feest: Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen ging Hij weer naar de

tempel en al het volk kwam tot Hem en Hij zat neer en onderwees hen.”

En in deze context staat er in Joh.8:12 dat Jezus in de tempel ging staan en zei:”Ik ben het licht der wereld,
wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des Levens hebben!”

Opmerking: Het is interessant te weten dat de pitten die in de olielampen werden gebruikt de oude
windsels waren (zachte stof die als ondergoedwindsels door de priesters werden gebruikt). Je herinnert je
waarschijnlijk wel dat Jezus, die in de priesterlijke stad Bethlehem werd geboren, waar de priester/herders
de kudden bewaarden die voor het offeren werden gebruikt, ook gewikkeld was in windsels – in wezen
gekleed in licht (met olie) bij Zijn geboorte. Hij, het Ware Licht van de wereld. (Het feit dat de herders
priesters waren versterkt het belang van het teken dat de engelen hen gaven in Luc. 2:12, dat het kleine
kind gewikkeld zou zijn in doeken – zij begrepen de belangrijkheid van dit teken meteen.

De meesten geloven dat Jezus werd geboren tijdens het Loofhuttenfeest, omdat dit de enige keer was dat
de priesterlijke herders in de velden waren, namelijk in de herfst, na de oogst.

Wat Hij in het stof schreef
De vrouw die betrapt was tijdens overspel werd bij Jezus gebracht op de dag na de laatste dag van het
Feest, zoals Johannes heeft vastgesteld. Op deze dag werd gevierd dat God de Wet aan Israël gaf.

“En de Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het
midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in
de weet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Wat zegt U?”



“Jezus bukte zich neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte Hij
zich op en zeide tot hen:”Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen naar haar. En weer bukte Hij
neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg (omdat zij overtuigd
werden door hun eigen geweten), te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het
midden.”

Het Loofhuttenfeest en het Feest van het Levende Water, zet, net als alle andere feesten, leven en dood
tegenover elkaar. Wat ik bedoel is dit: bij het Pascha bleven alleen degenen leven die het bloed hadden
aangebracht bij de deur, de anderen stierven. Op de Grote Verzoendag zal tellen of je het in orde hebt
gemaakt met mensen en met God, anders worden je zonden niet vergeven.

De andere kant die gedurende het Loofhuttenfeest en het Feest van het Levende Water werd
gepresenteerd was Jer. 17, waar het gaat over de zonden van Juda. De volgende verzen werden
gedurende die week elke dag gelezen om die kant te belichten:

“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? I de Here, doorgrond het hart en
toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden. Hope
Israëls, Here, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven
worden(=hun naam!), omdat zij de bron van levend water, de Here, verlieten. Genees mij, Here, dan zal ik
genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.” (v.9-14)

Houd in gedachten, dat de namen die in Gods boek des Levens staan opgeschreven eeuwig zijn, terwijl wat
in het stof geschreven staat weggeblazen en vergeten wordt, en dat is nu precies de boodschap die Jezus
aan deze mannen gaf: zij zouden worden vergeten, omdat zij de bron van Levend Water hadden verlaten,
en hun harten werden getoetst en werden afgewezen.

(Merk op dat de Wet van Mozes niet eiste dat deze vrouw gedood moest worden. Ook Maria heeft gevaar
gelopen dat zij veroordeeld had kunnen worden, maar de Schrift zegt, dat Jozef een ‘goede man was en
een stille scheiding zocht’, wat voor deze vrouw ook een optie had kunnen zijn geweest. Dat de religieuze
leiders meteen doorstootten naar de doodstraf tekent hun hart en motivatie, die door Jezus zo treffend
werden blootgelegd).

Uitroepteken
Het laatste punt dat Jezus maakte was toen Hij het tempelplein verliet na afloop van het Feest en een man
tegenkwam die vanaf zijn geboorte blind was geweest, in Joh. 9. In vers 6 bukte hij naar de grond en
maakte van zijn speeksel en het stof een mengsel dat Hij op de ogen van de man smeerde. Dit is een
boodschap over iemand (een mens) die klei mengde met de eeuwige God en het gevolg was dat iemand
ziende werd.

Het was dezelfde Christus die het lichaam van de mens vormde uit de klei van de aarde en er over ademde
en zo Adam schiep. Ik denk dat deze man een scheppingwonder nodig had. Misschien dat zijn ogen niet
goed stonden of ingevallen waren of zo iets, want toen hij eenmaal genezen was, herkende niemand hem
meer, zo was hij veranderd in zijn gezicht. Jezus veranderde klei in vlees om zijn ogen te herscheppen en
men moest zijn ouders erbij halen om te bevestigen dat dit hun zoon was.

Volgens mij wilde Jezus het volgende punt maken: deze man moest naar de Poel van Siloam gaan, de bron
van Levend Water, naar de priesters die net klaar waren met hun werk tijdens het feest. Het is alsof Jezus
een uitroepteken wilde zetten achter deze bijzondere week van uitspraken en beweringen.

De Schriftgeleerden en Farizeeën konden met Hem discussiëren zoveel als ze wilden tijdens deze week,
maar Jezus had het laatste woord door deze man, die blind geboren was, te genezen.

En nu kunnen wij allemaal zien, omdat we aangeraakt zijn door de Bron van Levend Water. Nu kunnen wij
allemaal zien, omdat wij aangeraakt zijn door het Licht van de Wereld. En nu kunnen we ons verheugen,
omdat God in ons woont, in ons binnenste, en de stromen van Levend Water vloeien uit ons…tjonge, wat
een feest, wat een feestelijk gebeuren, wat een gelegenheid om ons te verheugen!

Zegen,
John Fenn / vertaling CG
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