
Die Fees hou op, 
maar ons hou 

aan! 



Sewe Dae van Sukkot: 
Dimensie van tydelikheid 

Agtste Dag: Dimensie 
van ewigheid ∞



Wat behoort nou eintlik op die 
Agtste Dag te gebeur? 

Yom Hashemini word ook genoem: 
Shemini Atseret (Num 29:35)

Atsar beteken om terug te hou; om op 
te hou; om oor te hou; om bymekaar te 
hou en – by implikasie – om tyd te neem 

en nabetragting te hou.



Wat is daar wat ons die afgelope 
tyd gehoor het wat ons kan 

OORHOU en saam met ons in die 
nuwe seisoen kan inneem? 

Teen die lig hou: Die olie 
(shemen) van die olyfboom en 

ons roeping om Yahweh se lig in 
hierdie wêreld te laat inskyn en 
alles wat ons doen, aan die lig 

te toets.



Vashou: Die feit dat ons die 
LEWE gekies het en die PAD 
wat volgens die Skrif na die 

lewe toe lei en dat ons vashou 
aan die EEN wat vir ons lewe 

en oorvloed gebring het.



Nie inhou nie: Die ramshoring 
wat gereeld die afgelope tyd 
geblaas is (en deur mense 

daarbuite gehoor is), is 'n oproep 
dat ons ons stemme in hierdie 

wêreld sal laat hoor en ter wille 
van Yahweh nie sal stilbly nie. 



Tydhou: Vir alles is daar 'n 
bepaalde tyd en die Agtste 
Dag herinner ons daaraan 
dat ons moet tel soos wat 

Yahweh tel en nie sy 
afgesonderde tye minag nie. 



Toehou: Die belangrikste 
boodskap van Yom Kippur is 

dat Yahweh ons sonde deur die 
bloed van sy Seun "bedek" en 

dit spoor ons aan om elke 
inkom-plek in ons lewe vir die 

Vyand toe te maak en toe te 
hou. 



Nie weghou nie: Ons mag 
die armes in ons midde nie 
verwaarloos nie en die goeie 
gawes wat ons so mildelik uit 

die hand van Yahweh 
ontvang het, nie van armes 
en behoeftiges weghou nie. 



Hou wat jy het: Wat ons 
van Yahweh ontvang het, 
blyk uit die vier soorte 

takke van die Huttefees van 
Nehemia 8:  Inenting in die 

oorspronklike olyfboom; 
salwing as konings en 

priesters; mirte-geur soos 
Ester en die vermoë om reg 
te maak en reguit te maak.  
Kom ons hou wat ons het ...  



Onmoontlik om binne te hou: 
En op die laaste dag, die groot 

dag van die fees, het Y'shua 
gestaan en uitgeroep en gesê: As 

iemand dors het, laat hom na 
My toe kom en drink! Hy wat in 
My glo, soos die Skrif sê: strome 

van lewende water sal uit sy 
binneste vloei (Joh 7:37-38).


