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NEHEMIA 81-4

Toen de zevende maand aanbrak en 
de Israëlieten in hun steden waren, 
2verzamelde heel het volk zich als 
één man op het plein dat voor de 
Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen 
Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het 
boek moest brengen met de wet van



Mozes, die de HEERE Israël had 
geboden.3Ezra, de priester, bracht 
de wet voor de gemeente, zowel 
mannen als vrouwen en al wie wat 
zijn verstand betrof in staat was 
ernaar te luisteren, op de eerste dag 
van de zevende maand.



4Hij las daaruit voor, voor het plein 
dat voor de Waterpoort ligt, vanaf 
het morgenlicht tot de middag, ten 
overstaan van de mannen, de 
vrouwen en van hen die wat hun 
verstand betrof in staat waren 
ernaar te luisteren. De oren van heel 
het volk waren gericht op het 
wetboek.



NEHEMIA 87- 15

En Ezra loofde de HEERE, de grote 
God, en heel het volk antwoordde, 
onder het opheffen van hun 
handen: Amen, amen! Zij knielden 
en bogen zich neer voor de HEERE 
met het gezicht ter aarde.



8Jesua, Bani, Serebja, Jamin, 
Akkub, Sabbethai, Hodia, Maäseja, 
Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, 
Pelaja en de Levieten onderwezen 
het volk in de wet, en het volk stond 
op zijn plaats.



9Zij lazen uit het boek voor, uit de 
wet van God, gaven uitleg en 
verklaarden de betekenis, zodat 
men de voorlezing begreep.
10En Nehemia (hij was Zijne 
Excellentie, de stadhouder), Ezra, 
de priester en schriftgeleerde, en de 
Levieten die het volk onderwezen, 
zeiden tegen heel het volk:



Deze dag is heilig voor de HEERE 
uw God. Rouw dan niet en huil niet. 
Heel het volk huilde namelijk toen 
ze de woorden van de wet hoorden. 

11Verder zei hij tegen hen: Ga, eet 
lekkernijen en drink zoete dranken. 
En deel uit aan hen voor wie niets is 
klaargemaakt, want deze dag is 
heilig voor onze Heere. 



Wees niet bedroefd, want de 
vreugde van de HEERE, dat is uw 
kracht.12De Levieten deden heel het 
volk zwijgen door te zeggen: Wees 
stil, want deze dag is heilig. Wees 
daarom niet bedroefd.13Toen ging al 
het volk weg om te eten en te 
drinken, om uit te delen en grote 
vreugde te bedrijven, 



want zij hadden de woorden 
begrepen die men hun bekend had 
gemaakt.



Het Loofhuttenfeest
14De volgende dag verzamelden 
zich de familiehoofden van heel het 
volk, de priesters en de Levieten bij 
Ezra, de schriftgeleerde, en dat om 
inzicht te krijgen in de woorden van 
de wet.15Zij vonden in de wet 
geschreven dat de HEERE door de 
dienst van Mozes had geboden:



dat de Israëlieten in loofhutten 
zouden wonen tijdens het feest in 
de zevende maand,
16en dat zij het overal zouden doen 
horen en een boodschap zouden 
laten gaan door al hun steden en in 
Jeruzalem, en zouden zeggen: Ga 
naar buiten, naar de bergen en



breng loof van de olijfboom, loof 
van de olijfwilg, loof van de mirte, 
loof van de palmboom, en loof van 
andere dicht bebladerde bomen, om 
loofhutten te maken 
overeenkomstig wat 
voorgeschreven is.



FILIPPENZEN 4: 1 - 7  (HSV)



FILIPPENZEN 41Daarom, mijn 
geliefde broeders, naar wie ik zeer 
verlang, mijn blijdschap en kroon, 
blijf zo staande in de Heere, 
geliefden!
2Ik roep Euodia en ik roep Syntyche 
ertoe op eensgezind te zijn in de 
Heere.



3Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte 
metgezel: Help deze vrouwen, die 
samen met mij gestreden hebben in 
het Evangelie, ook met Clemens en 
mijn andere medearbeiders, van wie 
de namen in het boek des levens 
staan.



4Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg 
het opnieuw: Verblijd u.
5Uw welwillendheid zij alle mensen 
bekend. De Heere is nabij.
6Wees in geen ding bezorgd, maar 
laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij 
God;



7en de vrede van God, die alle 
begrip te boven gaat, zal uw harten 
en uw gedachten bewaken in 
Christus Jezus.



TEKST - 
LEZING FIL.4:4



TEKST - 
LEZING

FIL.4: 4 Verblijd u altijd in 
de Heere; ik zeg het 
opnieuw: Verblijd u.





NEHEMIA 81-4

Toen de zevende maand aanbrak en 
de Israëlieten in hun steden waren, 2verzamelde 
heel het volk zich als één man op het plein dat 
voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, 
de schriftgeleerde, dat hij het boek moest 
brengen met de wet van Mozes, die de HEERE 
Israël had geboden.3Ezra, de priester, bracht de 
wet voor de gemeente, zowel mannen als 
vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat 
was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de 
zevende maand.
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9Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en 
verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep.
10En Nehemia (hij was Zijne Excellentie, de stadhouder), Ezra, de priester 
en schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen 

heel het volk:Deze dag is heilig voor de 
HEERE uw God. Rouw dan niet en huil 
niet. Heel het volk huilde namelijk toen 
ze de woorden van de wet hoorden.



11Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en 
drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie 
niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig 
voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de 
vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.
12De Levieten deden heel het volk zwijgen door te 
zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees 
daarom niet bedroefd.

13Toen ging al het volk weg om te eten en te 
drinken, om uit te delen en grote vreugde te 
bedrijven, 



want zij hadden de woorden 
begrepen die men hun bekend had 
gemaakt……



want zij hadden de woorden 
begrepen die men hun bekend had 
gemaakt.
Het Loofhuttenfeest
14De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van 
heel het volk, de priesters en de Levieten bij Ezra, de 
schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden 
van de wet.
15Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de 
dienst van Mozes had geboden



Het Loofhuttenfeest

CA 900 JAAR VERGETEN…….
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 PESACH ONGEZUURDE EERSTELINGEN WEKENFEEST BAZUINENFEEST GROTE LOOFHUTTENFEEST

 BRODEN PINKSTERFEEST VERZOENDAG  

                  

LOOFHUTTENFEEST: 
FEEST VAN GROTE 

BLIJDSCHAP

LEV.23: 42In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; 
allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten 
wonen, 43opdat 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. 
44Zo maakte Mozes de feesttijden des HEREN 
aan de Israëlieten bekend.

14-21 
OKT 
2019



JES.12: 2Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees 
niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE 
HERE, en Hij is mij tot heil geweest. 3Dan zult gij 
met vreugde water scheppen uit de bronnen des 
heils.
4En 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. 5Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse 
dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de 
ganse aarde. 6Juicht en jubelt, inwoners van Sion, 
want groot in uw midden is de Heilige Israëls.
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OPDRACHT: VERBLIJDT U !!

LEVITICUS 23:40Op de eerste dag moet u 
voor uzelf vruchten van sierlijke 
bomen, takken van palmbomen, takken 
van loofbomen en van beekwilgen 
nemen, en u moet zich zeven 
dagen lang voor het aangezicht 
van de HEERE, uw God, 
verblijden.





FIL.4: 4 Verblijd u altijd in 
de Heere; ik zeg het 
opnieuw: Verblijd u.



FIL.4: 4 Verblijd u altijd in 
de Heere; ik zeg het 
opnieuw: Verblijd u.



4Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het 
opnieuw: Verblijd u.
5Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De 
Heere is nabij.
6Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw 
verlangens in alles, door bidden en smeken, met 
dankzegging bekend worden bij God;
7en de vrede van God, die alle begrip te boven 
gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in 
Christus Jezus.



FILIPPENZEN 41

DAAROM, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer 
verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande 
in de Heere, geliefden!
2Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op 
eensgezind te zijn in de Heere.
3Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help 
deze vrouwen, die samen met mij gestreden 
hebben in het Evangelie, ook met Clemens en 
mijn andere medearbeiders, van wie de namen in 
het boek des levens staan.



DÁÁROM….



DÁÁROM…:
FIL.3:9en in Hem gevonden word, niet met mijn 
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die 
door het geloof in Christus is, namelijk de 
rechtvaardigheid uit God door middel van het 
geloof;10opdat ik Hem mag kennen, en 
de kracht van Zijn opstanding en de 
gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan 
Zijn dood gelijkvormig word,11om hoe dan ook 
te komen tot de opstanding van de doden.



WAAROM ? DÁÁROM !!

HEM  - JEZUS -                       
TE KENNEN EN DE 
KRACHT VAN ZIJN 

OPSTANDING



JEZUS HEEFT WONING GEMAAKT                 
IN MIJN HART





HOE VER WEG 
IS MIJN BLIJDSCHAP

 OVER DE HERE JEZUS ..??


