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uiterlijke godsdienst die in het Oude 
Testament gebruikelijk is geweest’. 
Verdringing van het Loofhuttenfeest 
in de kerk vertoont een onmisken-
bare parallel met de weerstand tegen 
de opening van het laatste bijbel-
boek. De Openbaring biedt een uit-
gewerkte ‘orde van dienst’ voor een 
kerkelijke viering van Loofhutten-
feest. Liturgie voor de kerk onderweg 
in de woestijn. Maar wilde de kerk 
nog wel onderweg zijn?
Zacharja schetst de contouren van 
het bestaande Jeruzalem. Dan ziet 
hij hoe een nieuwe schepping de 
oude binnentrekt. Hij ontwaart in 
het licht van de unieke dag waarop 
geen nacht meer volgen zal, stromen 

van levend water uit de flanken van 
de stad. Deze wereld en de komende 
schuiven in elkaar, zoals wanneer 
twee diabeelden op het scherm over 
elkaar glijden: het ene gaat terwijl 
het andere komt.
De oude kerk heeft van dit leven tus-
sen de tijden diepgaand geweten. Zij 
vormde een minderheid in de vol-
kerenzee, zonder macht en kracht, 
als een hut van loof. De gemeente 
besefte nog dat het feest van de 
loofhutten onderweg ook voor 
haar was bedoeld. Loofhuttenfeest 
werd herkend als teken van het 
duizendjarige rijk. Wachten op de 
nieuwe schepping is naar het bijbelse 
grondwoord een wandelen (Jes. 40 : 

Loofhuttenfeest op de kerkelijke kalender?

TUSSEN TWEE BERGEN 
Onder dit thema organiseert het Centrum voor Israëlstudies een reis voor 
predikanten van DV 24 april tot 5 mei 2006. Het betreft een studiereis, 
waarbij de excursies met name gekoppeld zijn aan de inhoudelijke 
bezinning. De vraag staat centraal wat het leven volgens Gods geboden 
betekent in de joodse en christelijke traditie. Hoe verstaat Israël de Thora 
en hoe verhoudt zich dat tot het christelijke verstaan van de Thora? We 
willen de reis beginnen bij de Horeb in de Sinaïwoestijn, waar het joodse 
volk de Thora ontving in het kader van de verbondssluiting. Een tweede 
belangrijke plek waar we hopen te vertoeven is de Berg van de Zaligspre-
kingen. Vandaar het thema van dit seminar: Tussen twee bergen. De reis 
is bestemd voor theologen en zal rond € 1175,00 kosten. We willen ons tij-
dens twee bijeenkomsten voorbereiden op het thema en de nadere invul-
ling van de reis, te weten op dinsdag 3 januari en woensdag 19 april 2006.

Informatie en aanmeldingen via het secretariaat van het Centrum voor 
Israëlstudies: tel. 0318 696379; email: cis@che.nl (mevr. A. Bergman)
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