Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:

“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.
achtste avond: het zevende feest dat God viert, het Loofhuttenfeest

Geachte Lezer,
Het verheugd ons, u deze zeer speciale studie (in serie) te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat
u door dit seminar wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan
voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap (studie) door te
geven. Probeert u alstublieft, om het zonde vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan is
daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dze studie gaat lezen en bestuderen, u uw God en Vader
vraagt om geopend oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en
u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan.
Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,
dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Laten we lezen Lev. 23:33-44. “En de Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van
deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de Here, zeven dagen lang. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Zeven dagen zult gij de Here een vuuroffer
brengen; op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de Here een vuuroffer brengen; het is een
feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.
Dit zijn de feesttijden des Heren, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen, om de Here een vuuroffer te
brengen: brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en plengoffers, naar het voorschrift voor iedere dag, behalve de
sabbatten des Heren en behalve de gaven en al de gelofteoffers en al de vrijwillige offers, die gij de Here geven
wilt.
Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven
dagen het feest des Heren vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here, uw God, zeven dagen lang.
Gij zult het als een feest des Heren vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren
zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen
Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de Here, uw God. Zo maakte Mozes de feesttijden des Heren aan de
Israëlieten bekend”.

Dit feest duurt zeven dagen, waar nog een achtste dag op volgt, die de grootste dag genoemd wordt. Over dit
feest hebben alle profeten geschreven, en zeker een derde deel van de Bijbel gaat over dit feest. Het Loofhuttenfeest is een afschaduwing van het Duizendjarig Vrederijk.
Het is dus niet het eeuwige rijk Gods op de nieuwe wereld. Dit Duizendjarig Rijk kunnen wij het voorportaal
noemen naar de nieuwe aarde, waar de achtste dag van spreekt, want acht is het getal van de nieuwe schepping.
Dan schept God in Christus uit deze oude aarde en hemel een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, waar de
eeuwigheids toestand is en waar God Zelf in het midden is.
Dit feest moesten de Joden om twee redenen vieren; ten eerste als een gedachtenis, dat God hen na de uittocht uit Egypte in tenten had doen wonen in de woestijn, veertig jaren lang.
Ten tweede was het tevens een profetisch feest, dat heen wijst naar het Messiaanse rijk, dat de Joden ook
verwachten, als Israël de eerste natie op deze aarde zal worden, zoals God onder ede aan Abraham gezworen heeft: vanaf de rivier de Eufraat tot aan de beek van Egypte.
Zo groot is het rijk zelfs onder Salomo niet geweest, maar dit zal komen. In Lev. 23: 42-43. “In loofhutten zult gij
wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten, dat
Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde”.

Een tent of hut is een Tabernakel, dat betekent woonplaats of woning. Daarom wordt dit feest ook wel Tabernakelfeest genoemd. Dit is een grote Godsspraak. Zoals Israël legerde in de woestijn, was het een afschaduwing van het Messiaanse Vrederijk.
Wij zien daar de Tabernakel, waarin de Here woonde op de Verzoendeksel; en om die Tabernakel woonde
Mozes en Aäron en de Levieten, en daar omheen de twaalf stammen. Zo zal het ook in het Duizendjarig Rijk
komen.
Jeruzalem ligt nu gebouwd op zeven bergen, maar deze maakt God tot één hoogvlakte door een machtig natuur ingrijpen en daarop verrijst de grote volkentempel, die wij beschreven vinden in de laatste hoofdstukken
van Ezechiël.
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Dit zal dus de Tabernakel worden, waarin de Here Jezus van tijd tot tijd aanwezig zal zijn, want in het heilige
der heilige is de troonzaal met de troon van David, die God beloofde, en Zijn Gemeente zal daar met Hem zijn.
Rondom die volkentempel wordt Jeruzalem gebouwd als tuinsteden gegroepeerd, waarin speciaal de priesters
zullen wonen, zoals het ook in de woestijn was, en daar omheen de twaalf stammen, vanaf de Eufraat tot aan
de beek van Egypte.
Onder Jozua heeft God ook het land verdeeld, maar in het Duizendjarig Rijk vindt er een heel andere verdeling plaats, die ook in Ezechiël beschreven is. Elke stam krijgt een rechthoekige strook en zal gelegerd zijn,
precies zoals dit in de woestijn was. Overdag rustte de sjechina als wolkkolom en ‘s- nachts als een vuurkolom
boven de Tabernakel.
Dit krijgt zijn vervulling in het Duizendjarig Rijk, als vanuit de troonzaal als het ware een Jakobsladder naar de
hemel zal zijn, waarlangs de Heer en Zijn Gemeente op en neer daalt.
Dan zal er een beschutting zijn voor allen, die onder Zijn heerschappij staan. Dat lezen wij in Jes. 4 vanaf vers
2: “Te dien dage zal wat de HERE doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn”.

En verder in vers 3: “En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion (een derde), overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten - ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven, wanneer de HERE het vuil der dochters
van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de
Geest van gericht en van uitdelging. Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn”.

Van jaar tot jaar zal niet alleen Israël, maar ook alle volken optrekken, om de Heer daar te aanbidden. Dan
gaan de koningspsalmen 90-100 in vervulling, die Israël zong, als zij optrokken naar Jeruzalem om de Heer
daar te aanbidden.
Wonderlijk zal het zijn, als op grote afstand die wolkkolom zal te zien zijn en de lichtzuil, die verkondigt, hoe
het aardse Jeruzalem met de hemel verbonden is. En in vers 6 staat: “En er zal een hut zijn tot een schaduw
des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen”.

In Ezechiël lezen wij, hoe nauwkeurig God dit alles al geordend heeft. Dit grote tempelcomplex zal een enorme voorhof krijgen en vier poten naar Zuid, Noord, Oost en West. De poort, die naar het Oosten ligt, blijft gesloten, want dat is de poort, waar alleen de Heer en Zijn heiligen doorgaan en verder mag niemand daar gebruik van maken.
De poort daar tegenover is de poort, waardoor al de Israëlieten in en uit mogen gaan. De poorten in het Noorden en Zuiden zijn voor de heidenen. De dienst, die wij daar beluisteren is ook een wonderbare dienst. Israël
zal dan het volk van de grote Koning zijn. Rondom het Joodse land liggen grote woestijnen en in het land zelf
de woestijn Judea.
Nu leert het Woord van God, dat al die geweldige woestijnen een paradijs zullen worden, want het is het herstel van alle dingen.
Het wordt een lusthof, waarvan de profeten gesproken hebben, hoe de woestijn zal bloeien als een roos en
hoe waterbeken zullen uitbreken, zoals de profetie van Jesaja 2 zegt in vers 2: “En het zal geschieden in het
laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en
zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN
woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën”.
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Dit vinden wij duidelijk in Matth. 25:31-46 als de Zoon op de troon Zijner heerlijkheid gezeten zal zijn en Hij alle
volken voor Zijn troon zal vergaderen, zal Hij de schapen en bokken scheiden. Dit woord wordt dikwijls gebruikt als laatste oordeelsdag voor ons, maar hier heeft de Gemeente niets mee te maken, want het zijn de
levende volken, die hier gericht worden.
Matth. 25:31-46. “Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal
Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze
van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn
rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen:
Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.
Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven.
Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij
gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige
vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij
niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend?
Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven”.

Vooral de machtige natiën, die altijd de kleine volken verdrukt hebben, zullen hun macht zeer beperkt zien;
want het kleinste volk zal dan het machtigste zijn en dit is in de eerste plaats Israël, dat al deze eeuwen verdrukt geworden is. Er zal overal vrede zijn en geen oorlog meer, want Christus is Koning.
Lees maar eens zelf Ps. 72, de Koningspsalm van de tijd, dat Jezus zal regeren. Deze heerlijke vrede zal in
heel de schepping zijn, want er zullen geen vernielende orkanen of aardbevingen meer zijn, geen vernielende
slagregens of overstromingen meer zijn, geen verschroeiende droogte of hitte, maar alles zal precies op tijd
komen.
Het zal alles zo gezegend zijn, dat er ook geen ziekten meer in het gewas voorkomen en geen bederf aanbrengende insecten en bacillen meer zijn, omdat satan met al zijn demonen bij het begin van het Duizendjarig
Rijk gebonden worden in de put des afgronds en daar duizend jaar gevangen gehouden worden, zoals Jesaja
ook profeteerde.
Het recht zal heersen en voor iedere ziekte zal genezing zijn, want Ezechiël zegt, dat van onder de troon een
bron uitspringt van levend water, die door de tempel vloeit en aan de Oostkant van de tempel te voorschijn
komt en zich splitst in twee rivieren, de ene naar het Westen, die uitloopt in de Middellandse Zee en de andere
naar het Oosten, die uitloopt in de Dode Zee.
Het gevolg daarvan is, dat de Dode Zee ophoudt dood te zijn. Alles gaat groeien en bloeien en langs die rivieren staan allerlei vruchtbomen, wier bladeren tot genezing van alle ziekten zijn en wier vruchten tot heerlijke
spijze zullen zijn, omdat dat water uit het heilige komt.
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Er zullen dan geen misoogsten meer zijn, maar viermaal per jaar zal men kunnen oogsten. Natuurlijk zijn in
dat rijk nog altijd aardse stervelingen en is er dus ook nog geboorte en dood, maar niemand zal onder de
honderd jaar sterven.
Maar als iemand honderd jaar oud geworden is en sterft, dan is dat, omdat hij niet de grote verzoendag houdt.
Deze grote verzoendag is geen dag van vierentwintig uur, maar zoals nu de dag der genade er is, die al twee
duizend jaar duurt, zo zal de grote verzoendag blijven doorgaan tijdens het Duizendjarig Rijk.
Tijdens deze duizend jaar krijgen de volken nog altijd de gelegenheid om zich te verzoenen door zich te
verootmoedigen.
Maar als men honderd jaar in dit rijk geleefd heeft, zodat men weet, wie Christus is, want Hij regeert en is
bekend en dan toch onverzoenlijk blijft, dan zal men sterven om de zonden en gaat voor eeuwig verloren.
Wat hebben wij een lankmoedige God! Diegenen, die zich in dat rijk verootmoedigen, kunnen zo oud worden,
als dat rijk duurt, namelijk 900 tot 1000 jaar, zoals in het begin der schepping, daar alles weer in een wonderbare harmonie is.
(Jes.65:22. “zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want
als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten”) Hoe heerlijk deze dingen ook zijn, wij willen ons nu nog bepalen bij de zin van dit Rijk.

In Joh. 7:2 lezen wij: “Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. Zijn broeders dan zeiden tot Hem: Ga vanhier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die Gij doet. Want niemand doet iets
in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien Gij zulke dingen doet, maak, dat Gij bekend
wordt aan de wereld”.

Zij profeteerden hier, wat zij zelf niet wisten. In het Loofhuttenfeest, het Duizendjarig Rijk, zal Jezus bekend
worden aan heel de wereld en dan zal aan allen Zijn volbracht werk op Golgotha en Zijn Opstanding openbaar
worden.
Dan is het geen geloof meer, maar dan zullen zij zien, want Hij is in hun midden. Maar wat zegt Jezus in vers
6? “Mijn tijd is nog niet gekomen”. Wat bedoelde Hij daarmee? Hij bedoelde, dat het de tijd nog niet was, dat
Hij het Loofhuttenfeest moest gaan vervullen, want Hij was toen gekomen om het Pascha te vervullen.
Toch moest Hij wel opgaan naar dit Loofhuttenfeest, want Hij moest nauwlettend Gods gebod houden en
driemaal per jaar moest iedere Israëliet naar Jeruzalem opgaan en wel op Pascha, Pinksteren en Loofhuttenfeest. Jezus gaat toch op, maar in het verborgene, zoals wij dit vinden in Joh. 7:10, opdat Hij nog niet openlijk
mocht optreden.
Gaat u nu de Schrift begrijpen? Nu vinden wij in de schaduwdienst ook uitgebeeld een diepere en ware zin
van het Duizendjarig Rijk. Niet alleen, dat het “het herstel” van alle dingen is, maar Israël vierde het Loofhuttenfeest met extra lichtkandelaars, die ontstoken werden in de voorhof der vrouwen en de priesters met lichtflambouwen door heel Jeruzalem trokken, zodat het tijdens het Loofhuttenfeest een lichtstad was.
Het Loofhuttenfeest dat vervuld wordt in het Duizendjarig Rijk, zal een tijd zijn van volheid van licht. Welk licht?
Het licht van Jezus Christus, Die als het Licht der wereld openbaar zal komen. Hij is nu openbaar gekomen
voor ons, die in Hem geloven, maar dan zal Hij het Licht voor Israël en de overige volken zijn.
Dit is afgeschaduwd in een zevenarmige kandelaar in het Heiligdom van de Tabernakel en dat was het licht
voor het Oude Verbond.

5

Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:

“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.
achtste avond: het zevende feest dat God viert, het Loofhuttenfeest
Nu lezen wij in Openb. 1:12 en 20, dat de Gemeente een zevenvoudige kandelaar is, dus zeven kandelaren
met zeven armen. In het Oude Verbond maar één kandelaar, in de Gemeente veel heerlijker licht. Hebben wij
niet veel meer licht ontvangen?
In de tempel van Salomo, die het type is van de Vredekoning, waren tien kandelaren, dus overvloedig licht. Dit
wil zeggen, dat in het Duizendjarig Rijk, waar Jezus Zijn volkentempel bouwt met nog meer licht, omdat Hij
Zelf het Licht der wereld en der schepping is, komt Hij op de troon van David in die volkentempel openbaar
met heel Zijn Gemeente; want als Hij openbaar zal worden, zullen wij met Hem geopenbaard worden.
Kol.3:4. “ Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”. Nu is

de Gemeente een verborgenheid, maar straks als Jezus geopenbaard wordt, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid en dan zal ieder lid van Zijn Gemeente Christus aanschouwen.
Wij lezen dit in Jes. 32:1-3. “Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid (Jezus Christus) en vorsten zullen
heersen naar het recht (de Gemeente); en ieder van hen (niet alleen Christus, maar al de leden van Zijn
Lichaam) zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in
een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen der zienden niet
meer verblind zijn en de oren der horende zullen opmerken”.

Dan is het Licht er in al zijn volheid. Ook spreekt hiervan Obadja 21: “Verlossers (meervoud) zullen de berg
Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de HERE”. De
Oude Vertaling zegt: “Heilanden”.

Er is dan niet één Heiland; niet één Verlosser, maar verlossers; het is Christus vermenigvuldigd in Zijn
Gemeente. Van Jeruzalem wordt ook gezegd: “Wordt verlicht, want zie, uw licht komt”. Het is een volheid van
licht en dan zullen alle volken bij dit licht gaan wandelen in het aardse Jeruzalem en straks in de eeuwigheid in
het hemelse Jeruzalem.
Op het Loofhuttenfeest werd elke dag ook water geschept uit de beek Kedron, naar boven gedragen en bij het
altaar uitgegoten onder geweldige feestvreugde. Zo stroomde het water door de straten van Jeruzalem weer
terug naar beneden en dit in het bijzonder op de laatste dag van het feest.
Als Jezus dit ziet gaat Hij op de laatste dag van het feest staan en zegt: “Wie dorst heeft die kome tot Mij. Wie
in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Hiermee heeft Jezus al aangekondigd, dat ook dit water door Hem vervuld wordt, want water is het zinnebeeld van Het Woord van God en van
Gods Geest.
In het Duizendjarig Rijk zal er niet alleen een volheid van licht zijn door Christus en de Gemeente, maar ook
een volheid van de rechte Woord verkondiging en van de werking van Gods Geest, waarvan de profeten hebben moeten profeteren. Jesaja zegt in 11:9. “Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken”.

Zoals op de bodem van de zee geen droog plekje te ontdekken is, zo zal in het Duizendjarig Rijk, geen plekje
meer op aarde zijn, dat niet vol is van de kennis des Heren.
Deze profetie vinden wij ook in Hab. 2:14. Twee profeten hebben het moeten zeggen en bij de mond van twee
of drie zal alle zaak vaststaan. Ook in Jes. 12:3 staat: “Dan zult gij (Israël) met vreugde water scheppen uit de
bronnen des heils”.

Dat is niet het natuurlijke water uit de beek Kedron, maar het water des levens. Alle mannen van Israël zullen
uitgaan als zendingsvolk, als priesters, en de vreemdelingen, de heidenen moeten om de beurt als het ware
corveedienst doen om Israëls kudde te weide en hun akkers en wijngaarden te bewerken opdat alle Israëlieten
vrij komen om voor de zending uit te gaan en het heil te verkondigen aan de verste streken.
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Bijbelstudie Centrum met een zeer speciale en machtige studie over:

“Het machtig grote verlossingsplan van God in de zeven Hoogtijfeesten,
zoals Hij dit neergelegd heeft in de vastgestelde feesten onder Israël
en de letterlijke vervulling hiervan door Jezus, de Christus der Schriften”.
achtste avond: het zevende feest dat God viert, het Loofhuttenfeest
Jes. 61:3-6. “om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as,
vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking. Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest
hebben gelegen van geslacht op geslacht.
Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het
vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen”.

Dan zullen tien heidenen de slip van een Joodse man grijpen en zeggen:”wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is”. Ook Jes. 25:6-8 zegt iets van deze heerlijkheid: “En de HERE der heerscharen
zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen.
En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmee alle volken
bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen”.

Dit zijn allemaal geweldige dingen; een volheid van licht, een volheid van Woord verkondiging en Geest, zodat
allen de boodschap horen zullen. Dit deed Israël ook, want hoor maar wat God aan Israël verordineert.
In Deutr. 31:10-13 vinden wij: “En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het jaar
der kwijtschelding, namelijk het Loofhuttenfeest, wanneer geheel Israël opgaat om voor het aangezicht van de
HERE, uw God, te verschijnen, op de plaats die Hij verkiezen zal, zult gij deze wet ten aanhoren van geheel Israël
voorlezen.
Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de vreemdeling, die in uw steden woont, opdat zij ernaar horen en de HERE, uw God, leren vrezen en al de woorden dezer wet naarstig onderhouden, en opdat hun
kinderen, die er niet van weten, het horen”.

Wat een genade! Het is het feest der volheid. Nu is er nog een andere volheid. Er is ook een volheid van
vruchten, want het Loofhuttenfeest was tevens het laatste oogstfeest. Dan wordt de vruchtenoogst, die zeer
overvloedig zal zijn, het beeld van allen, die nog tot verzoening komen uit Israël en de volkenwereld; maar de
wijnoogst is het beeld van hen, die verloren zullen gaan en vertrapt worden in de persbak van de gramschap
Gods.
Openbaring 14:19-20. “En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp
het in de grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed
uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver”.

Over het Loofhuttenfeest lezen wij in Deutr. 16:13-15. “Het loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer
gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip. Gij zult u verheugen op uw feest, gij met
uw zoon en u dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, die binnen uw poorten wonen. Zeven dagen zult gij feest vieren ter ere van de HERE, uw God , op de plaats
die de HERE verkiezen zal; want de HERE, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in al uw werk uwer handen,
zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn”.

Wij weten reeds, dat Israël zijn eigen land niet meer zal bewerken in het Vrederijk.
Deze tekst uit Deuteronomium slaat op een natuurlijke oogst, die ook overvloedig is; maar het beeld niet de
zendingsoogst uit, als Israël niet voor niets zal uitgaan, daar zij vrolijk kunnen zijn, omdat hun arbeid zeer
gezegend zal worden.
Wij lezen hiervan in Zach. 14:16. “Allen, die zijn overgebleven (door de gerichten van het feest der bazuinen)
van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen
voor de Koning, de HERE der heersharen, en het Loofhuttenfeest te vieren”.
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achtste avond: het zevende feest dat God viert, het Loofhuttenfeest
Wij zien hier duidelijk uit, dat tijdens het loofhuttenfeest de Here Koning is, en alle volken ieder jaar optrekken
om zich neer te buigen voor de Koning. En vers 17 zegt: “Maar wie uit de geslachten der aarde (niet van Israël,
want dat is dan wedergeboren) niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der
heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen”.

Dan krijgen zij plaag en straf en onbekeerlijken zullen tenslotte ook de dood ondergaan, zoals wij dat vinden in
Jes. 66:15-16. “Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te
openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al
wat leeft, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn”.

In dit Duizendjarig Rijk, het Loofhuttenfeest, zal er ook een volheid van vrede zijn. Dan zal nog menig gebed
verhoord worden.
Toch is het nog maar een voorportaal voor de eeuwige heerlijkheid, hoewel het op zich al machtig en groot is.
In Num. 29:12 wordt ook nog iets gezegd, wat zeer belangrijk is over de offeranden, die op het Loofhuttenfeest
gebracht moesten worden: “En op de vijftiende dag (de eerste dag van het Loofhuttenfeest) der zevende
maand zult gij een heilige samenkomst hebben, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten; dan zult gij zeven dagen feest vieren voor de HERE.
Gij zult een brandoffer brengen, een vuuroffer, een liefelijke reuk voor de HERE: dertien jonge stieren, twee rammen, veertien éénjarige schapen, gaaf zullen zij zijn; en het bijbehorende spijsoffer, enz”. En in vers 16: “en één
geitebok als zondoffer, enz”.

Er is in Israël geen feest, waarop zoveel offers gebracht worden als op het Loofhuttenfeest, en wat wil dat
zeggen? In het Duizendjarig Rijk is er niet alleen een volheid van Licht, van Woord verkondiging en een werking van Gods Geest, van vruchten en vrede, maar ook een volheid van het offer, en dat duidt op het offer van
Christus.
Nooit zal het offer van Christus zo gezien worden door de volken als dan. In de volkentempel, door Ezechiël
beschreven, zal het wedergeboren Israël, tot priesterdienst geroepen, weer schapen en bokken offeren. Dit
klinkt ons vreemd in de oren en toch is het niet vreemd.
Voor het kruis heeft Israël altijd schuld-, zond-, brand- en vredeoffers gebracht, die een heenwijzing waren
naar het éne offer, dat komen zou. En in het Duizendjarig Rijk zijn zij een terugwijzing naar het eens gebrachte
offer.
Wij kunnen ons afvragen, of dit offeren nu wel in dat Vrederijk thuis hoort? Hiervan staat geprofeteerd, dat de
schapen en de rammen als een welgevallig offer op het altaar zullen komen. Jes. 60:7. “Al de schapen van
Kedar zullen zich voor u verzamelen, de rammen van Nebajot zullen zich u ten dienste stellen; zij zullen als een
welgevallig offer op mijn altaar komen en aan mijn luisterrijk huis zal Ik luister verlenen”.

Wij behoeven ons daar niet over te verwonderen, want in die tijd hebben de dieren een andere aard gekregen.
Alle volken zullen daar duidelijk de prediking krijgen van het offer van Christus en velen zullen mede daardoor
nog verzoend worden. Gedurende het Loofhuttenfeest woonde Israël in tenten, in niet gesloten huizen. De
Heer had hen bewaart in de woestijn voor de vijand en voor de wilde dieren, zo zal het ook zijn in het Duizendjarig Rijk.
Er zal geen oorlog en geen vijand meer zijn en de wilde dieren zullen geen kwaad meer doen, omdat zij niet
meer wild zijn, want zij eten weer plantaardig voedsel. Vooral moet het ons treffen, dat zij die zeven dagen
vrolijk moesten zijn en zich moesten verheugen in de Here, hun God, want het Duizendjarig Rijk zal een heerlijk Rijk zijn vol vreugde onder de gerechtigheid van Koning Jezus Christus.
Geen ziekte zal er meer zijn, want er is voor alles genezing, verkondiging van alles en het recht heerst en toch
is het nog maar een voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid.
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achtste avond: het zevende feest dat God viert, het Loofhuttenfeest
Daarom lezen wij, dat dit Loofhuttenfeest ook nog een achtste dag heeft. Deze achtste dag werd de allergrootste dag van het Loofhuttenfeest genoemd. Dan zijn de zeven dagen ten einde, ook voor deze oude aarde en
geeft de achtste dag ons de nieuwe schepping.
Wij mogen nu al in de acht zijn, besneden naar het hart, maar dan breekt de acht ook aan voor de oude aarde
en hemel en zullen door God als het ware herschapen worden tot een nieuwe aarde en een nieuwe hemel,
waarop geen dood meer zal zijn. Prijst God!
Daar is geen zondaar meer, want aan de afsluiting van het Duizendjarig Rijk is het laatste oordeel gevallen
voor de grote Witte Troon en zullen allen, die ongehoorzaam waren een eeuwige straf hebben met de duivel
en zijn demonen en in de poel des vuurs geworpen zijn. Dat is de achtste dag die geen einde heeft en waarin
God alles in allen is.
Op die nieuwe aarde zal het hemelse Jeruzalem neerdalen, waar God met het Lam eeuwig in zal tronen en de
Gemeente in alle eeuwigheid der eeuwigheden koningen en priesters zullen zijn. De volken, die zalig zullen
geworden zijn, zullen in die stad hun heerlijkheid brengen.
Mij werd de vraag gesteld, als die grote verzoendag voor de levende volken is, hoe moet het dan met hen die
gestorven zijn? Het antwoord is niet zo moeilijk. Wie worden voor de eeuwigheid behouden? Allen, die Jezus
Christus aannemen en aanvaarden. Wie gaan uiteindelijk verloren? Allen, die het Lam bewust verwerpen. Dit
is duidelijk.
Maar om het Lam aan te nemen of te verwerpen, moet men het Lam juist gepredikt krijgen. Het Lam aannemen of verwerpen, houdt in, dat men of het licht heeft of de duisternis, dat men de waarheid liefheeft of de
leugen, dat men de gerechtigheid liefheeft of de ongerechtigheid.
Jezus zei al in de dagen, dat Hij hier op aarde was tot de vrome schriftgeleerden in Joh. 3: “de mensen de
duisternis liever gehad hebben dan het licht”. Nu wordt het heel eenvoudig. God in Christus is een kenner van
het hart en voor Hem is niets verborgen. Voor Hem is ieder schepsel naakt en openbaar, want Hij doorziet
ons, en scheidt van één geest en ziel.
Hebr. 4:12-13. “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het
dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en
gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor
de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen”.

Dat kunnen wij niet en daarom komt aan ons het oordeel niet toe; maar Hij oordeelt. Inderdaad zijn er vele
volken, die op de aarde geleefd hebben van het begin tot het Duizendjarig Rijk, die nog nooit de rechte prediking gehoord hebben en misschien zelfs nog nooit iets van Jezus gehoord of geweten hebben.
Maar dit maakt voor God weinig uit, want die mens heeft in zijn aardse leven, in de werken die hij gedaan
heeft al getoond, of hij de duisternis of het licht liefheeft.
Als iemand het licht liefheeft en het ware Licht geopenbaard krijgt, zal hij natuurlijk de Here Jezus liefhebben.
Maar de mens, die de duisternis liever heeft dan het licht, wil Jezus niet. Een ieder uit de volken die in volslagen heidendom leven, kent God en voor Hem is het duidelijk, of die mens het licht zoekt of de duisternis.
Een mens kan in de duisternis zijn, maar God weet, waarom die mens daarin is, of hij gebonden is en niet anders kan, maar toch innerlijk het licht liefheeft; of dat hij in die duisternis is, omdat hij die duisternis liefheeft.
Daarom komen zij straks in het eindoordeel allemaal voor de grote Witte Troon en worden zij geoordeeld naar
hun werken. Zij leven misschien in volslagen duisternis, zoals ook Israël nu het licht niet ziet.
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achtste avond: het zevende feest dat God viert, het Loofhuttenfeest
Dan gaan de boekrollen open en zoals wij alles, wat gesproken is op een bandrecorder hebben vastgelegd en
kunnen laten horen; zo heeft God de volmaakte band recorder, waarop alles vastligt bij God, van ieders gedachten, werken en daden.
Dit is moeilijk, zoals wij hoorden van een goddeloos man, die te water geraakt was en vlak voor de verdrinkingsdood in enkele seconden zijn hele leven als een film voorbij zag gaan. In die korte tijd liet God hem zien,
hoeveel kansen hij voorbij had laten gaan, waarin hij God had moeten aanvaarden; en nu nog Gods genade
aanvaarden kon.
Als de boekrollen worden geopend, zal ieder mens, vanaf het ogenblik dat hij tot dit leven kwam, tot het einde
van dit leven, daarvan als het ware een complete film hem worden getoond.
Denk niet, dat het oordeel voor de Witte Troon over al die mensen, erg lang zal duren; want al heeft men hier
honderd jaar geleefd, dan kan God dat leven in de tijd van één seconden laten zien, want Hij kan honderd jaar
maken als één seconde en één seconden kan Hij maken tot duizend jaar, want daar is Hij God voor.
Wij zullen niet voor die Witte Troon verschijnen, maar allen, die niet van Christus zijn, zullen daar moeten verschijnen. Dan is het duidelijk voor Hem, die op de Troon zit en duidelijk voor die persoon zelf, of hij, ondanks
het feit, dat hij in de duisternis geleefd heeft, daar hij toch de liefde heeft gezocht en de waarheid; en dan zal
hij toch geschreven staan in het boek des levens van het Lam. (Openbaring 21:27).
Het klinkt ons misschien wat vreemd in de oren, maar ik geloof niet, dat allen, die voor de Witte Troon komen,
verloren zullen gaan, want dat zegt de Schrift niet.
Diegene gaan verloren, die het licht en de waarheid haten, want daardoor haten zij Jezus, want Hij is het Licht
en de Waarheid. Maar denk erom, dat allen, die hier het evangelie gehoord hebben, hebben hier ook de beslissing voor Jezus te nemen, want wie hier bij de verkondiging van het evangelie, Jezus afwijst, voor die blijft
geen kans meer over.
Maar voor hen, die in de duisternis zijn, over diegenen zal de Heer het oordeel hebben, dat Hem alleen toekomt, en dat zal een rechtvaardig oordeel zijn. Hij weet, omdat Hij de kenner der harten is, dat, als die mens
Jezus gepredikt of geopenbaard gekregen zou hebben, hij niet met vreugde de Heer had aangenomen. Dat
oordeel zullen wij maar rustig aan God en de Here Jezus overlaten, want dat is onze zaak niet.
Onze zaak is nu hier, dat, als wij het evangelie horen, wij dit niet afwijzen, maar ons buigen en verootmoedigen voor Hem, die ons nu geopenbaard geworden is.
Prijst Zijn Naam!
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