
loo#u%en
Pinstergemeente	  Filadelfia	  

De	  Westereen	  



lezen

•  Levi4cus	  23:33	  e.v.	  	  
•  Johannes	  7:	  37-‐39	  



Bloedmaan? 



bloedmanen 
! Een bloedrode maan op 15 april 2014 - 
Pesach of Pascha – Pasen 
! Een bloedrode maan op 8 oktober 2014 - 
Sukkoth – Loofhuttenfeest 
! Een bloedrode maan op 4 april 2015 - 
Pesach of Pascha – Pasen 
! Een bloedrode maan op 28 september 
2015 - Sukkoth – Loofhuttenfeest  



tetraden 
! 1493-1494 (toen de Joden door de 
inquisitie uit Spanje werden verdreven), 
! 1947-1948 (dus in de jaren dat de staat 
Israël werd opgericht en de daarop 
volgende onafhankelijkheidsoorlog) 
! en 1967-1968 (6-daagse oorlog toen Israël 
haar hoofdstad Jeruzalem terug kreeg.) 
! En dezelfde bloedmanen waren zichtbaar 
in de jaren 32-33 na Christus.  



Eindtijd? 
•  Handelingen 2:16  Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 

•  17  En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en 
uw ouderen zullen dromen dromen. 

•  18  En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten 
en zij zullen profeteren. 

•  19  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en 
rookwalm. 

•  20  De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 
ontzagwekkende dag van de Heere komt. 

•  21  En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. 

- Petrus-  



Feest!
• LooAuBenfeest	  (lev.	  23:34)	  
• Feest	  van	  de	  oogst	  (Ex.	  23:16)	  
• Feest	  van	  onze	  vreugde	  (Dt.	  16:14)	  
• Feest	  (lev.	  23)	  

• Na	  de	  graan	  en	  wijnoogst:	  	  
Het	  Loo'u)enfeest	  moet	  u	  zeven	  dagen	  houden,	  als	  u	  de	  oogst	  
van	  uw	  dorsvloer	  en	  van	  uw	  perskuip	  hebt	  ingezameld.	  



De  Bijbelse  feesten

Pesach	   Ongezuurde	  
broden	   Eerstelingen	   Pinksteren	  

Zomer:	  inzameling	  van	  de	  oogst	  

Bazuinfeest	   Grote	  
Verzoendag	   LooAuBen	  



De  hut
• 42	  Zeven	  dagen	  moet	  u	  in	  de	  loo'u)en	  wonen.	  
Alle	  ingezetenen	  van	  Israël	  moeten	  in	  loo'u)en	  
wonen,	  
• 43	  	  zodat	  de	  generaDes	  na	  u	  weten	  dat	  Ik	  de	  
Israëlieten	  in	  loo'u)en	  liet	  wonen,	  toen	  Ik	  hen	  
uit	  het	  land	  Egypte	  geleid	  heb.	  Ik	  ben	  de	  HEERE,	  
uw	  God.	  



Het  dak
• Op	  de	  eerste	  dag	  moet	  u	  voor	  uzelf	  vruchten	  van	  sierlijke	  bomen,	  
takken	  van	  palmbomen,	  takken	  van	  looLomen	  en	  van	  beekwilgen	  
nemen,	  en	  u	  moet	  zich	  zeven	  dagen	  lang	  voor	  het	  aangezicht	  van	  de	  
HEERE,	  uw	  God,	  verblijden	  

•  Etrog	  Smaak	  èn	  geur:	  Zo	  zijn	  er	  in	  het	  joodse	  volk	  mensen	  met	  kennis	  
van	  de	  Torah	  èn	  goede	  daden.	  
• Palmtak	  Smaak,	  maar	  geen	  geur:	  Zo	  zijn	  er	  met	  Torah-‐kennis,	  maar	  
brengen	  het	  niet	  in	  prak4jk.	  
• Mirte	  Geur,	  maar	  geen	  smaak:	  Zo	  zijn	  er	  die	  goede	  daden	  doen,	  maar	  
geen	  kennis	  hebben	  van	  de	  Torah.	  
• Wilgetak	  Geur	  noch	  smaak:	  Deze	  doen	  geen	  goede	  daden	  en	  hebben	  
ook	  geen	  kennis	  van	  de	  Torah.	  



Dak???

• Hebreeuws	  woord	  voor	  dak:	  GaG	  =	  dezelfde	  stam	  als	  
Gog	  
• Gog	  en	  Magog	  >	  ‘dak’volkeren	  

• Israel	  heeb	  een	  open	  dak,	  zodat	  je	  de	  sterren	  kunt	  
zien	  en	  overdag	  beschucng	  voor	  de	  zon.	  “Open	  dak”	  
• De	  volkeren	  zonder	  God	  hebben	  een	  gesloten	  dak	  



Het  is  maar  een  hutje…

• Hebreeen	  13:14	  	  Want	  wij	  hebben	  hier	  geen	  blijvende	  
stad,	  maar	  wij	  zoeken	  de	  toekomsDge.	  
• 15	  	  Laten	  wij	  dan	  alDjd	  door	  Hem	  een	  lofoffer	  brengen	  
aan	  God,	  namelijk	  de	  vrucht	  van	  lippen	  die	  Zijn	  Naam	  
belijden.	  

• 1	  Petrus	  1:	  17	  …wandel	  dan	  in	  de	  vreze	  des	  Heeren,	  
gedurende	  de	  Djd	  van	  uw	  vreemdelingschap,	  



De  offers  in  Numeri  29

• 12	  Ook	  op	  de	  vijViende	  dag	  van	  deze	  zevende	  maand	  moet	  u	  
een	  heilige	  samenkomst	  houden;	  geen	  enkel	  dienstwerk	  mag	  
u	  dan	  doen,	  maar	  zeven	  dagen	  lang	  moet	  u	  voor	  de	  HEERE	  
een	  feest	  vieren.	  
• 13	  	  U	  moet	  dan	  als	  vuuroffer	  een	  brandoffer	  aanbieden,	  als	  
een	  aangename	  geur	  voor	  de	  HEERE:	  derDen	  jonge	  sDeren-‐
jongen	  van	  een	  rund-‐twee	  rammen	  en	  veerDen	  lammeren	  
van	  een	  jaar	  oud.	  Ze	  moeten	  zonder	  enig	  gebrek	  zijn.	  
• 7	  dagen	  lang	  >	  70	  s4eren,	  voor	  elk	  volk	  van	  de	  wereld	  een.	  



Loo#u%en  >  wederkomst!

•  Zacharia	  14:16	  ¶	  	  Het	  zal	  geschieden	  dat	  al	  de	  overgeblevenen	  van	  
alle	  heidenvolken	  die	  tegen	  Jeruzalem	  zijn	  opgerukt,	  van	  jaar	  tot	  jaar	  
zullen	  opgaan	  om	  zich	  neer	  te	  buigen	  voor	  de	  Koning,	  de	  HEERE	  van	  
de	  legermachten,	  en	  om	  het	  LooAuBenfeest	  te	  vieren.	  
•  17	  	  Het	  zal	  geschieden	  dat	  er	  geen	  regen	  zal	  vallen	  op	  hem	  die	  uit	  de	  
geslachten	  van	  de	  aarde	  niet	  zal	  opgaan	  naar	  Jeruzalem	  om	  zich	  voor	  
de	  Koning,	  de	  HEERE	  van	  de	  legermachten,	  neer	  te	  buigen.	  

•  Laatste	  dag:	  bidden	  om	  regen!	  



Jezus:

• Johannes	  7:	  37	  ¶	  	  En	  op	  de	  laatste,	  de	  grote	  dag	  van	  het	  
feest,	  stond	  Jezus	  daar	  en	  riep:	  Als	  iemand	  dorst	  heeb,	  laat	  
hij	  tot	  Mij	  komen	  en	  drinken.	  
• 38	  	  Wie	  in	  Mij	  geloob,	  zoals	  de	  Schrib	  zegt:	  Stromen	  van	  
levend	  water	  zullen	  uit	  zijn	  binnenste	  vloeien.	  
• 39	  	  (En	  dit	  zei	  Hij	  over	  de	  Geest,	  Die	  zij	  die	  in	  Hem	  geloven,	  
ontvangen	  zouden;	  want	  de	  Heilige	  Geest	  was	  er	  nog	  niet,	  
omdat	  Jezus	  nog	  niet	  verheerlijkt	  was.)	  


