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Voorwoord 
 
 
 
Geachte lezer(es), 
 
 
 
Voor u ligt een concept document dat is ontstaan door een zoektocht in de Bijbel naar Gods feesten. 
Tijdens deze zoektocht bleek dat Hij aan ons ook Zijn Feest der inzameling (Zijn dankfeest voor gewas en 
arbeid) heeft gegeven dat 7 dagen duurt. Dit feest moet zoals de Bijbel leert volgens Gods kalender gevierd 
worden. 
 
Omdat Gods Woord de enigste betrouwbare waarheid is waarin Hij ons leert hoe Hij gediend wil en moet 
worden is het heel belangrijk dat wij vanuit de Bijbel willen leren wat Hij van ons vraagt tot eer van Hem.  
 
Dit document heeft alleen betrekking op Gods Feest der inzameling. U treft in dit document voornamelijk 
Bijbelteksten aan met betrekking tot dit dankfeest voor gewas en arbeid. De vermelde Bijbelteksten moeten 
ook in hun context gelezen worden, deze leren ons wat de wil is van de HEERE.  
 
Voor Jezus kunt u lezen: Jehoshua (יהושע), Jezus werkelijke naam in het Hebreeuws. 
Voor (de) HEERE kunt u lezen: JHWH = Jehovah (יהוה) / , Gods werkelijke naam in het Hebreeuws.  
HEERE is namelijk het door de vertalers gekozen woord voor Gods Hebreeuwse naam יהוה of JHWH. 
 
Alleen de Bijbel (sola scriptura) is hierbij als Gods onfeilbaar Woord gebruikt zonder terug te vallen en te 
bouwen op: 

- geschriften en leerstukken die geschreven zijn na de Bijbelse tijd of andere geschriften dan de Bijbel 
- de geschiedenis na de Bijbel, 
- (oude) leraars (die zeer waardevol zijn maar niet gelijk aan of boven Gods Woord staan),  
- inlegkunde (andere uitleg geven aan teksten) of welke grond dan ook buiten de Bijbel.  

 
God leert ons dat alleen Zijn heilig Woord, de enigste betrouwbare en volmaakt zuivere Bron is, geen 
mensengeschriften, uitleg of leer van mensen.   
 
Wij hopen en bidden dat u dit document, maar bovenal de Bijbel wilt lezen en herlezen en wilt leren wat 
God van ons vraagt. Zodat ook Zijn dankfeest, het Feest der inzameling, gevierd mag worden tot eer van 
Hem zoals Hij dit leert. Niet om daardoor gerechtvaardigd te kunnen worden maar uit gehoorzaamheid 
tot eer van Hem die ons eerst liefgehad heeft:  
 
Efeziërs 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.  
 
Markus 7: 9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt 
onderhouden.   
 
 
Mocht u vragen, aanvullingen of verbeteringen hebben dan vernemen wij dit graag. Het is ook uw plicht om 
elkaar aan te scherpen. U mag al uw vragen of opmerkingen altijd mailen naar info@loofhuttenfeest.com. Wij 
hopen u dan op grond van de Bijbel een antwoord te kunnen geven. 
 
 
De inhoud van dit document mag zonder enige beperking worden gebruikt tot Gods eer. 
Wij wensen u Zijn onmisbare zegen toe bij het lezen en onderzoeken van Zijn heilige Schrift. 
 
 
 
 
Uw medereizig(st)er, 
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1 Feest der inzameling / dankfeest 
 
Gods Woord leert om jaarlijks het Feest der inzameling te vieren, hét dankfeest of hét grote oogstfeest, na het 
inzamelen van de laatste oogst van de vruchten tot eer van Hem: 
  
Exodus 23:16b En het Feest der inzameling, op den uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld 
zult ingezameld hebben. 
 
 

1.1 Datum en duur van het Feest der inzameling 
 
In Leviticus leert God ons de datum wanneer het Feest der inzameling gehouden moet worden volgens Zijn 
kalender. God leert ons Zijn maankalender en niet de heidense Gregoriaanse zonnekalender die op grote delen 
van de wereld en in Nederland gebruikt wordt. 
 
Exodus 23:16b En het Feest der inzameling, op den uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld 
zult ingezameld hebben. 
 
Leviticus 23:39 Doch op den vijftienden dag der zevenden maand, als gij het inkomen des lands zult 
ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en 
op den achtsten dag zal er rust zijn. 
 
Numeri 29:12 Insgelijks op den vijftienden dag dezer zevende maand, zult gij een heilige samenroeping 
hebben; geen dienstwerk zult gij doen; maar zeven dagen zult gij den HEERE een feest vieren. 
 
 
Gods kalender is gebaseerd op de maancyclus. De dag begint als de zon ondergaat.  
Gods feesten (die ook sabbatten worden genoemd) beginnen ook avonds als de zon ondergaat.  
 
Leviticus 23:32:  Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negende der 
maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten. 
 
 
De datum en duur van Gods Feest der inzameling is 7 dagen vanaf de 15e van Gods 7e maand. Merk op dat het 
op dit grootste feest altijd volle maan is. Op de 14e / 15e van Gods maanden is het altijd volle maan. 
 
 
Gods maanden worden aangegeven met 1e- 12e. In de Bijbel zijn voor een aantal maanden namen vermeld 
zoals deze rond Israël bekend waren: 
 
1e maand Nisan/Abib - valt in maart/april 
2e maand Ziv - valt in april/mei 
3e maand Sivan - valt in mei/juni 
4e maand - valt in juni/juli 
5e maand - valt in juli/augustus 
6e maand Elul - valt in augustus/september 
7e maand Ethanim/Tishri - valt in september/oktober 
8e maand Bul - valt in oktober/november 
9e maand Chisleu - valt in november/december 
10e maand Tebeth - valt in december/januari 
11e maand Schebat - valt in januari/februari  
12e maand Adar 1 - valt in februari/maart = schrikkelmaand, 7x per 19 jaar 
13e maand Adar (2)  
 
De Bijbelse kalender kent een schrikkelmaand, waardoor het jaar in de pas blijft lopen met de seizoenen. 
 



www.loofhuttenfeest.com 5 

1.2 De reden van het vieren van het Feest der inzameling 
 
Deuteronomium 16:15 Zeven dagen zult gij den HEERE, uw God, feest houden, in de plaats, die de 
HEERE verkiezen zal; want de HEERE, uw God, zal u zegenen in al uw inkomen, en in al het werk uwer 
handen; daarom zult gij immers vrolijk zijn. 
 
Het Feest der inzameling / dankfeest wordt 7 dagen gehouden vanaf de 15e van de 7e maand volgens Gods 
kalender (de maand Ethanim) met aansluitend het feest van de 8e dag. 
 
Omdat God u gezegend heeft in gewas en arbeid zult u zeven dagen feest vieren! 
 
God leert niet één dankdag op een woensdag in november (volgens de huidige heidense kalender maar 
Zijn dankfeest van zeven dagen, het Feest der inzameling vanaf de 15e tot en met de 21e van de maand 
Ethanim met aansluitend de 8e dag van het feest volgens volgens Gods kalender. 
 
Leviticus 23:36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den achtsten dag zult gij een heilige 
samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen 
dienstwerk doen. 
 
Op de 15e van deze 7e maand en op de 8e dag van het feest (de 22e) is er een heilige samenroeping. Op 
deze twee dagen mag er geen dienstwerk worden gedaan. 
 

2 Twee benamingen voor het Feest der inzameling  
 
Gods Woord leert dat één en hetzelfde feest, dat 7 dagen duurt vanaf de 15e van de 7e maand wordt 
genoemd: 
 

Feest der inzameling 
 - Exodus 23:16b En het Feest der inzameling, op den uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het 

veld zult ingezameld hebben. 
 
- Leviticus 23:39 Doch op den vijftienden dag der zevenden maand, als gij het inkomen des lands 

zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er 
rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn. 

 
 Feest der loofhutten 
  - Deuteronomium 16:13 Het Feest der loofhutten zult gij u zeven dagen houden, als gij zult hebben 

ingezameld van uw dorsvloer en van uw wijnpers. 
 
  Leviticus 23:34 Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende 

maand zal het Feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. 
 
Het Feest der inzameling duurt zeven dagen van de vijftienden dag van de zevende maand met aansluitende 
de 8e dag. De Bijbel leert dat op exact dezelfde tijd het Feest der loofhutten wordt gevierd. Dit is Gods 
feest, Zijn dankfeest voor gewas en arbeid voor Jood en heiden waarbij de Joden tevens God eren voor 
Zijn leiding in de woestijn.  
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3 Feest der inzameling, van wie? 
 
Onder andere in Exodus 23 en Leviticus 23 worden de feesten beschreven. Gods Woord leert van wie de 
feesten zijn: 
 
Leviticus 23:1  DAARNA sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot 
hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, dewelke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; 
deze zijn Mijn gezette hoogtijden.  
 
De hoogtijden, feesten, in de Bijbel zijn feesten van de HEERE, niet van de Joden.  
De hoogtijden des Heeren waarvan God zegt Mijn gezette hoogtijden zijn deze volgens Leviticus 23: 

 
Wekelijks: Sabbat, de 7e dag 
 
Jaarlijks: 

1 Pascha op de 14e Nisan  
2 Feest van de ongezuurde broden van 15e -21e Nisan 
3 Pinksterfeest 50 dagen na de 1e sabbat in de week van de ongezuurde broden 
4 Feest des geklanks op de eerste van de 7e maand, de maand Ehtanim 
5 Grote verzoendag op de 10e van de 7e maand 
6 Feest der inzameling / Loofhuttenfeest op de 15e – 21e van de 7e maand 
7 Vreugde van de wet, de 8e dag na het begin van het Loofhuttenfeest, de 22e van de 7e maand. 

 
Gods Woord leert dat er geen sprake is van Joodse feesten maar van hoogtijden des HEEREN, feesten 
van de HEERE!  
 

4 Gods feesten, voor wie? 
 
Gods Woord leert voor wie Gods feesten zijn: 
 
1 Koningen 8:41 Zelfs ook aangaande den vreemde, die van Uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verren 
lande om Uws Naams wil komen zal, 42  (Want zij zullen horen van Uw groten Naam en van Uw sterke hand 
en van Uw uitgestrekten arm) als hij komen en bidden zal in dit huis, 43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats 
Uwer woning, en doe naar alles waarom die vreemde tot U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam 
kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk Israël, en om te weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis 
hetwelk ik gebouwd heb. 
 
2 Kronieken 6:32 Zelfs ook aangaande den vreemde, die van Uw volk Israël niet zijn zal, maar uit verren 
lande, om Uws groten Naams en Uwer sterke hand en Uws uitgestrekten arms wil, komen zal; als zij komen en 
bidden zullen in dit huis, 33 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en doe naar alles waarom die 
vreemde tot U roepen zal; opdat alle volken der aarde Uw Naam kennen, om U te vrezen gelijk Uw volk 
Israël, en om te weten dat Uw Naam genoemd wordt over dit huis hetwelk ik gebouwd heb. 
 
Alle volken der aarde werden bekend met de God van Israël, Zijn wetten en inzettingen nadat Jezus Zijn 
discipelen uitgezonden had: 
 
Matthëus 28:19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des 
Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
 
Jezus heeft ook niets anders geleerd dan wat Zijn Vader Hem leerde: 
 
Johannes 7:15  En de Joden verwonderden zich, zeggende: Hoe weet Deze de Schriften, daar Hij ze niet 
geleerd heeft? 16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen Die Mij gezonden 
heeft. 
 
Jezus gehoorzaamde volledig Gods geboden, Hij vierde ook Gods feesten en leert dat wij de geboden 
van Zijn Vader moeten gehoorzamen zoals Hij deze gehoorzaamd heeft: 
 
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 
 
Gods feesten zijn niet alleen voor de Joden maar voor alle volken over de hele aarde! Gods feesten zijn 
profetische feesten die terug zien op was Jezus bij Zijn eerste komst heeft gedaan en uitzien naar wat 
Jezus bij Zijn 2e komst zal doen.  Gods Woord geeft opdracht aan alle mensen om Gods profetische 
feesten te vieren, ook het Feest der inzameling. 

http://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/23.html


www.loofhuttenfeest.com 7 

5 Het Feest der inzameling behoort tot de drie grote feesten 
 
Exodus 23:14 Drie reizen in het jaar zult gij Mij feest houden. 15 Het feest van de ongezuurde broden zult gij 
houden; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten (gelijk Ik u geboden heb), ter bestemder tijd in de maand 
Abib, want in dezelve zijt gij uit Egypte getogen; doch men zal niet ledig voor Mijn aangezicht verschijnen. 16 En 
het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben. En het 
Feest der inzameling, op den uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. 
 
 1e grote feest:  feest van de ongezuurde broden.  
 2e grote feest:  feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid (Pinksterfeest) 
 3e grote feest:  Feest der inzameling 
 
Exodus 34:23 Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des HEEREN 
HEEREN, den God van Israel. 18 Het feest der ongezuurde broden zult gij houden; zeven dagen zult gij 
ongezuurde broden eten, gelijk Ik u geboden heb, ter gezetter tijd der maand Abib; want in de maand Abib zijt 
gij uit Egypte uitgegaan. 19 Al wat de baarmoeder opent, is Mijn; ja, al uw vee, dat mannelijk zal geboren 
worden, openende de baarmoeder van het grote en kleine vee. 20 Doch den ezel, die de baarmoeder opent, 
zult gij met een stuk klein vee lossen; maar indien gij hem niet zult lossen, zo zult gij hem den nek breken. Al de 
eerstgeborenen uwer zonen zult gij lossen, en men zal voor Mijn aangezicht niet ledig verschijnen. 21 Zes 
dagen zult gij arbeiden, maar op den zevenden dag zult gij rusten; in den ploegtijd en in den oogst zult 
gij rusten. 22 Het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van den tarweoogst, en 
het Feest der inzameling, als het jaar om is. 
 
 1e grote feest:  feest der ongezuurde broden  
 2e grote feest: feest der weken  
 3e grote feest: het Feest der inzameling 
 
Deuteronomium 16:16 Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des 
HEEREN, uws Gods, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde, en op het 
feest der weken, en op het Feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des HEEREN 
verschijnen: 
 
 1e grote feest: feest der ongezuurde broden 
 2e grote feest: feest der weken  
 3e grote feest: Feest der loofhutten 
 
Het derde feest wordt genoemd: Feest der inzameling en Feest der loofhutten.  
 

1 Feest der ongezuurde broden, dit feest begint met het Pascha 
Wijst op het zonder zonden (zonder zuurdesem) willen leven wat begint met het herdenken van Jezus’ 
dood. 

 
2 Feest der weken, Pinksterfeest 
 Oogstfeest van de eerstelingen (granen) van de oogst. 

Dit  feest ziet terug op het oogstfeest van de eerstelingen, de eerste zielen, na uitstorting van de 
Heilige Geest. 

 
3 Feest der inzameling / Loofhuttenfeest 

  Oogstfeest van de laatste oogst (vruchten) 
Dit feest ziet uit naar het grote oogstfeest van de laatste zielen na wederkomst als God levende 
levende wateren, Zijn Geest, zal geven vanuit Jeruzalem: 
Zacharia 14:4 4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, 
zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft 
deszelven naar het zuiden. 5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei 
der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen 
van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o 
HEERE! 6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijke licht, en de dikke 
duisternis. 7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch 
nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen. 8 Ook zal het te dien 
dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de 
oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn. 
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6 Relatie tussen het Feest der inzameling en het Feest der loofhutten 
 
Het Feest der inzameling is Gods dankfeest waarop tevens het  Feest der loofhutten gevierd wordt ter 
gedachtenis aan Gods leiding tijdens het wonen in tijdelijke woningen in de woestijn. 
 
Het Feest der loofhutten wordt gehouden tijdens het Feest der inzameling, tijdens hét grote dankfeest. 
 
Het Feest der inzameling en het Feest der loofhutten zijn twee benamingen voor één groot dankfeest. 

 
In Gods Woord wordt het Feest der inzameling vaak aangeduid met: Loofhuttenfeest. De grondslag van dit 
feest, namelijk het Feest der inzameling, mag men niet vergeten.  
 
God geeft iedereen opdracht om het Feest der inzameling, het dankfeest voor gewas en arbeid op Zijn 
ingestelde tijd, volgens Zijn kalender, te vieren tot eer van Hem. 
 
God geeft de Joden een aanvullende reden om dit feest te vieren namelijk om Gods leiding tijdens de 
woestijnreis toen zij in tenten woonden in de woestijn. 
  
Tijdens het Feest der inzameling wonen de Joden in tijdelijke woningen / loofhutten (tijdelijke woningen of 
tenten versierd met loof). Hierdoor wordt het Feest der inzameling ook wel genoemd het Loofhuttenfeest 
waardoor veel mensen de oorsprong van dit feest, namelijk het Feest der inzameling (dankfeest voor gewas 
en arbeid!), naar de achtergrond schuiven, vergeten of zelfs verachten. 
 
 
Het Feest der inzameling, hét grote: 
 *  dankfeest voor gewas en arbeid voor alle mensen om God te danken voor de oogst,  
 * dankfeest met de aanvullende reden voor de Joden om God te danken voor Zijn leiding door de 

woestijn door het wonen in loofhutten (Loofhuttenfeest) tijdens het Feest der inzameling, 
 * profetische feest dat uitziet naar de grote oogst van gelovigen. 
  
 - Dankfeest voor gewas en arbeid  
  Leviticus 23:39 Doch op den vijftienden dag der zevenden maand, als gij het inkomen des 

lands zult ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den 
eersten dag zal er rust zijn, en op den achtsten dag zal er rust zijn. 

 
Ook Deuteronomium leert dat het Loofhuttenfeest ook een dankfeest voor gewas en arbeid is, 
met name vers 15. 

 
   Deuteronomium 16:13-15 
  13 Het Feest der loofhutten zult gij u zeven dagen houden, als gij zult hebben ingezameld 

van uw dorsvloer en van uw wijnpers. 
  14 En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en 

uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw 
poorten zijn. 

 
   Het is een dankfeest voor gewas en arbeid voor ieder binnen uw poorten, in uw huis. 
 

15 Zeven dagen zult gij den HEERE, uw God, feest houden, in de plaats, die de HEERE 
verkiezen zal; want de HEERE, uw God, zal u zegenen in al uw inkomen, en in al het werk 
uwer handen; daarom zult gij immers vrolijk zijn. 

 
Vier Gods Feest der inzameling, Zijn dankfeest, 7 dagen omdat God u gezegend heeft met 
inkomen en al het werk van uw handen. 

 
 - Dankfeest voor Gods leiding  

  Leviticus 23:43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels heb doen wonen, 
als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God! 

 
- Profetisch feest dat uitziet naar de grote oogst van gelovigen 

Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij 
niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de 
volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 

 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion 
komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

 

http://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/23.html
http://www.statenvertaling.net/bijbel/deut/16.html


www.loofhuttenfeest.com 9 

Het Feest der inzameling (oogstfeest) / Loofhuttenfeest is, zoals de andere Bijbelse feesten, 
ook een profetisch feest. Dit feest ziet uit naar de grote oogst van gelovigen bij Jezus 
wederkomst. Als Jezus terugkomt zal de grote oogst van zijn volk en de gelovigen plaats 
vinden.  

 
Het Feest der inzameling is hét grote dankfeest. De heidenen zijn vrolijk op het Feest der inzameling met 
de Joden die dit feest en gelijktijdig het Loofhuttenfeest vieren. 
 

 

7 Wie in loofhutten moeten wonen 
 
Nehemia 8:15  En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat 
de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand;  
 
De kinderen Israëls moeten in loofhutten wonen op het Feest der inzameling. 
 
Leviticus 23: 
34  Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het Feest 
der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. 
….. 
41  En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw 
geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. 
42 Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israel zullen in loofhutten wonen; 
43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israels in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit 
Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God! 
 
Alle inboorlingen = alle oorspronkelijke bewoners zullen tijdens het Feest der inzameling in loofhutten 
(tijdelijke woningen of tenten) wonen.  
 
De kinderen Israëls zijn het die in loofhutten hebben gewoond als God hen uit Egypte uitvoerde. Er is 
geen gebod van het wonen in loofhutten tijdens het Feest der inzameling voor de heidenen buiten Israël. 
 
Het Feest der inzameling / dankfeest moet wel gevierd worden door Jood en heiden maar de heidenen hoeven 
tijdens dit dankfeest in hun eigen land niet in loofhutten te wonen.  
 

http://www.statenvertaling.net/bijbel/nehe/8.html
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8 Gebod om vrolijk te zijn op Gods Feest der inzameling 
 
God gebiedt om 7 dagen vrolijk te zijn op het Feest der inzameling / Loofhuttenfeest. 
 
Leviticus 23: 
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte 
bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. 
 
Het is een opdracht om op het Feest der inzameling / dankfeest zeven dagen vrolijk te zijn! 
 
God vraagt van ons feest te vieren uit dankbaarheid voor alles: 
Deuteronomium 28: 
47 Omdat gij den HEERE uw God niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten, 
vanwege de veelheid van alles, 
48  Zo zult gij uw vijanden die de HEERE onder u zenden zal, dienen,  
 
Nehemia 8:18  En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten 
loofhutten en woonden in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden alzo niet gedaan sinds de dagen 
van Jésua, den zoon van Nun, tot op dezen dag toe; en er was zeer grote blijdschap. 
 

9 Eeuwigheid van het Feest der inzameling 
 
Leviticus 23:39 Doch op den vijftienden dag der zevenden maand, als gij het inkomen des lands zult 
ingegaderd hebben, zult gij des HEEREN feest zeven dagen vieren; op den eersten dag zal er rust zijn, en op 
den achtsten dag zal er rust zijn. 
40 En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte 
bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn. 
41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar vieren; het is een eeuwige inzetting voor uw 
geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. 
 
Zeven dagen zullen we het Feest der inzameling, Gods dankfeest, vieren tot eer van de HEERE. Het is 
een eeuwige inzetting. Het danken en eren van God voor wat Hij ons gegeven heeft en geeft zal nooit 
ophouden.  

10 Feest der inzameling / Loofhuttenfeest in de toekomst 
 
Zacharia 14 leert dat het Feest der inzameling door de heidenen in Jeruzalem gevierd zal worden als Jezus 
Koning zal zijn over de ganse aarde. Dan zullen alle volken (of volksvertegenwoordigers?) optrekken naar 
Jeruzalem om het Feest der inzameling / Loofhuttenfeest daar te vieren en zullen Gods dankfeest niet meer 
alleen in hun eigen land vieren. 
 
Zacharia 14: 
9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam 
een. 10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts 
van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de 
plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren van Hananeel, tot aan des konings 
wijnbakken toe. 11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker 
wonen. 12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg 
gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks 
ogen zullen uitteren in hun holen; een eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren. 13 Ook zal het te dien dage 
geschieden, dat er een groot gedruis van den HEERE onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten 
hand zullen aangrijpen, een eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan. 14 En ook zal Juda te 
Jeruzalem strijden; en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en klederen 
in grote menigte. 15 Alzo zal ook de plage der paarden, der muildieren, der kemelen, en der ezelen, en aller 
beesten zijn, die in diezelve heirlegers geweest zullen zijn, gelijk gener plage geweest is. 16 En het zal 
geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die 
zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te 
vieren het Feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal 
optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over 
henlieden geen regen wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de. regen niet is, niet 
zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die 
niet optrekken zullen, om te vieren het Feest der loofhutten. 19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, 
mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het Feest der loofhutten. 
 

http://www.statenvertaling.net/bijbel/deut/31.html
http://www.statenvertaling.net/bijbel/nehe/8.html
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Het Feest der inzameling (kortweg aangeduid met Loofhuttenfeest) zal zelfs in de toekomst door de heidenen, 
die het nu nog niet willen vieren, wel gevierd gaan worden. 
 
Nadat de olijfberg gespleten is en de Jezus Koning zal zijn over de ganse aarde volgens Zacharia 14:4 moeten 
ook de heidenen jaarlijks optrekken om het Feest der inzameling / Loofhuttenfeest te vieren.  
 
 
Zacharia 14 leert dat het Feest der inzameling / Loofhuttenfeest Gods dankfeest is wat Hij aan ons heeft 
gegeven om Hem te danken. Ieder die God niet wil danken op Zijn Feest der inzameling / Loofhuttenfeest, 
zal geen regen voor het land ontvangen. God geeft dan geen zegen op zijn of haar werk. 
 
Let op de relatie van regen en oogst! Als men God niet wil danken met het Feest der inzameling zal God 
geen regen geven zodat de oogsten mislukken. 
 
Het vieren van het Feest der inzameling / Loofhuttenfeest is een opdracht van en tot eer van God. Het is Gods 
dankfeest voor gewas en arbeid en een uitzien naar de grote oogst van gelovigen. 
 
De kerken hebben Gods opdracht voor het vieren van Gods Feest der inzameling afgeschaft en er één eigen 
dankdag op een andere datum (volgens de actuele heidense kalender) voor ingesteld. Zij doen toe aan en af 
van Gods Woord wat Hij verbiedt. Door Gods Feest der inzameling niet te vieren leert men ook niet om met dit 
Feest uit te zien naar de grote oogst van gelovigen. 
 
Aansluitend op het Feest der inzameling is de 22e van de maand Ethanim het feest van de 8e dag, het feest van 
de vreugde over de Thora, de Wet. 
 
Zie voor meer informatie over Gods profetische feesten de Bijbel en www.Bijbelsefeesten.COM 
 
 

11 Eén dankdag is toch wel genoeg? 
 
God leert niet om één dankdag in november te houden volgens de heidense Gregoriaanse kalender. God 
leert om Zijn dankfeest van 7 dagen te vieren volgens Zijn kalender. Het Feest der inzameling van de 15e – 
21e van de maand Ethanim volgens Gods kalender. 
 
Jezus leert om geen eigen inzettingen te leren: 
 
Markus 7: 9 En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen zoudt 
onderhouden.   
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12 Kerkelijke dankdag goed bedoeld dus goed? 
 
Moeten we de inzetting van de ene dankdag maar zo houden omdat dit goed bedoeld is? 
Er zijn mensen die zeggen: als de bedoeling maar goed is dan vindt God het ook goed.  
 
Dit is echter tegen wat de HEERE leert, Hij leert ons:  
Als het goed bedoeld wordt maar het niet is zoals Ik het heb geleerd dan is het zonde. 
 
Een goede bedoeling die anders is dan wat God leert is zonde. Hieronder enkele voorbeelden van 
gebeurtenissen in Gods Woord die goed bedoeld waren maar wat zonde is volgens God. 
 
Heilige ark: 
1 Kronieken 13: 7 En zij voerden de ark Gods op een nieuwen wagen uit het huis van Abinádab. Uza nu en 
Ahío leidden den wagen.  
 
De bedoeling van David om de ark te halen is goed echter mocht de ark niet op een wagen gezet worden.  
God had geboden dat deze door de priesters gedragen moest worden.  
 
8  En David en gans Israël speelden voor het aangezicht Gods met alle macht, zo met liederen als met harpen 
en met luiten en met trommels en met cimbalen en met trompetten.  
9  Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit om de ark te houden, 
want de runderen struikelden. 10  Toen ontstak de toorn des HEEREN over Uza en Hij sloeg hem, omdat hij zijn 
hand had uitgestrekt aan de ark; en hij stierf aldaar voor het aangezicht Gods. 
 
God strafte Uza omdat de ark alleen door de priesters aangeraakt mocht worden. Als de priesters de ark 
gedragen hadden was deze ook niet bijna van de wagen gevallen.  
 
Hoe goed de bedoeling ook was om de ark te halen en tegen te houden was het toch tegen Gods 
voorschriften. Uza mocht de ark niet aanraken. Ook mocht de ark niet op een wagen. 
Uza werd voor het aanraken van de ark zelfs gedood ondanks zijn goede bedoelingen. 
 
 
Heilig vuur: 
Levitcus 10:1 En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat, en deden vuur daarin, 
en legden reukwerk daarop, en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des HEEREN, hetwelk hij hen 
niet geboden had. 2 Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven 
voor het aangezicht des HEEREN. 3 En Mozes zeide tot Aaron: Dat is het, wat de HEERE gesproken heeft, 
zeggende: In degenen, die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor het aangezicht van al het volk 
zal Ik verheerlijkt worden. 
   
De zonen van Aaron namen geen vuur van het heilig vuur van de tabernakel maar ander vuur. God strafte dit 
met de dood. Als God geboden heeft geheiligd vuur te nemen dan mogen de mensen geen vuur nemen dat 
niet geheiligd is.  
 
Ook al zou de bedoeling goed zijn en lijkt er zelfs voor de mensen geen verschil te zijn in het soort vuur 
of een bepaalde dag (kerkelijke dankdag in november of  Gods dankfeest, het Feest der inzameling) dan 
is het volgens God zonde als het niet is zoals Hij het geboden heeft. 
 
Volgens Gods Woord blijft het zonde als het niet volgens Zijn Woord is hoe goed de bedoeling ook kan zijn. Het 
is zonde als mensen Gods opdracht om Zijn Feest der inzameling te vieren veranderen in een eigen inzetting. 
 
Heilige grond: 
Exodus 3:5 En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij 
staat, is heilig land.   
 
De plaats waar Mozes stond was heilig land. Voor de mens was er geen onderscheid zichtbaar tussen de grond 
waar Mozes stond en de grond daarachter. Maar wat God geheiligd heeft kan de mens niet als onheilig 
beschouwen. 
 
Niet de grond achter de braambos is heilig maar de plaats die God heilig noemt. Zo is ook niet een andere dag 
dan de eerste dag van het Feest der inzameling, de 15e van de maand Ethanim, heilig, afgezonderd tot eer van 
God om Hem te danken voor gewas en arbeid. Gods dankfeest duurt zelfs tot en met de 21e van deze maand. 
Door de door de mens ingestelde dankdag op een andere dag te vieren in plaats van Gods dankfeest van 
zeven dagen wordt God niet gehoorzaamd en wordt Zijn opdracht om dit feest te vieren teniet gedaan door de 
eigen inzetting. 
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13 Door Christuskennis Gods geboden afgeschaft? 
 
Is door Christuskennis het houden van Gods geboden afgeschaft of niet meer van belang? 
Lees en houdt u aan wat de Bijbel hier over leert: 
 
Matthéüs 7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, 
maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.   
 
Christus leert: Diegenen die Christus kennen en uit geloof, na ontvangen genade, Gods wil willen doen, 
Zijn heilige geboden willen houden, zullen ingaan! 
 
Johannes 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij 
liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem 
openbaren. 
 
Christus leert: dat Hij zichzelf aan diegene zal openbaren die uit geloof Zijn geboden houdt. 
Christuskennis en het houden van Zijn heilige geboden horen onlosmakelijk bij elkaar.  
 
Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden 
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 
 
Christus leert: Die zegt Mij lief te hebben of Mij te kennen dient Mijn geboden te bewaren (houden en 
koesteren) gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb. Gelijkerwijs: dezelfde geboden 
houden zoals Christus deze gehouden heeft.  
 
Johannes 10:4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen 
volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. 
 
Christus leert met deze gelijkenis: Kennis van Christus geeft dat men Zijn stem kent en Hem wil volgen 
in leer en leven. Christus leert de geboden te houden zoals Hij deze gehouden heeft, niet anders. 
 
1 Johannes 2:3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 
 
Johannes leert: Kennis van God en Christus is er als wij Zijn geboden uit geloof willen gehoorzamen. 
Het uit geloof willen houden van Gods geboden is een gevolg van kennis van God en Christus zoals 
Gods Woord ons leert. Wie Christus kent wil Zijn heilige onveranderlijke geboden houden uit 
dankbaarheid. 
 
1 Johannes 2:5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; 
hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 
 
Johannes leert: Het uit geloof willen houden en bewaren (niet aanpassen) van Gods geboden is een 
kenmerk van de liefde van God en Christus. 
 
 
1 Johannes 4:6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; 
 
Johannes leert: Die God kent en Christuskennis heeft hoort ons. Mensen moeten willen gehoorzamen 
aan al de heilige geboden zoals Hij deze gehouden heeft en waartoe Hij ons opdracht geeft. 
 
1 Johannes 5:2 Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 
geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet 
zwaar. 

 
Johannes leert: Het is liefde van God dat wij tot Zijn eer Zijn geboden bewaren. Als Christus meer 
waarde voor ons krijgt willen wij volgens Zijn heilig Woord al Zijn onveranderlijke en heilige geboden uit 
liefde en dankbaarheid houden. Dan passen wij zijn geboden niet aan naar eigen inzettingen. 
 
2 Johannes 1:9b die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide den Vader en den Zoon. 
Johannes 14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 
 
 

Gods geboden, Zijn wet, en evangelie horen onafscheidelijk bij elkaar! 
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14 Conclusie 
 
Het Feest der inzameling is aan alle mensen gegeven, ook aan de heidenen, zoals Zacharia 14 leert. Het is 
Gods dankfeest van 7 dagen voor gewas en arbeid op Gods ingestelde tijd volgens Zijn kalender wat 
tevens uitziet naar de grote oogst van gelovigen als Jezus terug komt.  
 
De Joden denken tijdens dit feest ook aan Gods leiding door de woestijn toen zij in tenten woonden. In de Bijbel 
wordt het Feest der inzameling veelal Loofhuttenfeest genoemd. Het Loofhuttenfeest wordt gelijk met het Feest 
der inzameling gevierd. 
 
Feest der inzameling = dankfeest van 7 dagen voor gewas en arbeid voor alle mensen waarbij 
gelijktijdig door de Joden het Loofhuttenfeest gevierd wordt. De eerste dag van dit feest is een rustdag. 
De aansluitende feestdag van de 8e dag is ook een rustdag. 
 
Het Feest der inzameling, hét grote dankfeest met als: 
 

- hoofdreden voor alle mensen: 
   * God danken voor de laatste inzameling van de oogst, danken voor gewas en arbeid, 
    
  * uitzien naar de grote oogst van gelovigen bij Jezus terugkomst. 
 

- aanvullende reden voor de Joden: 
   * om God te danken voor Zijn leiding door de woestijn en het wonen in loofhutten 
     (tijdelijke woningen) op het Feest der inzameling. 

 
 

De HEERE vraagt u om op Zijn dankfeest voor gewas en arbeid Hem te danken 
en uit te zien naar de grote oogst van gelovigen bij Jezus wederkomst. 

 
De HEERE leert geen dankdag in november! 

 
Deuteronomium 4:2 Gij zult tot dit woord dat ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet 

afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE uw God, die ik u gebied. 
 
 

Openbaring 22:18 Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks 
hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die 

in dit boek geschreven zijn; 
 
 

Spreuken 30:6 Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig 
bevonden wordt. 

 
 

Matthéüs 15:6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. 
 
 
Ware Christuskennis geeft dat men uit dankbaarheid al Zijn heilige geboden wil 
gehoorzamen. Dan veracht men Gods Feest der inzameling niet meer. 
 

Lukas 6:46 En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg? 
 
 

Johannes 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven: 
gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. 

 
 

Klaagliederen 3:40 Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons 
wederkeren tot den HEERE. 
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