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Shabbat: chag haSoekot

Parashot haChagim -  De feestlezingen:  

Torah: Shemot/Exodus 33:12 -34:26, Bemidbar/Numeri 29:29-31
Haftarah: Jeschezkeel/Ezechiël 38:18-39:16
B'rit haChadashah: Mattay/Mattheüs 17:1-13; Marqos/Markus 9:2-13; Loeka/Lukas 9:28-
36; Jochanan/Johannes 7:1-13; Hitgaloet/Openbaring 21:1-8

ד ו ֶאָחֽ ד וׁשֹמ֥ וא ְיׁהֶי ה ׁיהָו ה ֶאָח  הא ום הו ֹי  ֶרץ בו ל־ָכל־ָהָאב ֶלך עו ׁוָהָי ה ׁיהָו ה ׁלֶמ 
''HaShem zal koning zijn over de gehele aarde: op die dag zal HaShem de enige zijn en zijn naam 
de enige naam.'' (Zecharja/Zacharia 14:9)

1. Inleiding   –   het feest van onze vreugde  

De lezingen van vandaag helpen ons om een zeer belangrijk onderdeel van Soekot te gaan
begrijpen. Soekot wordt z'man simchateinoe ' het feest van onze vreugde genoemd' en dit 
heeft met een reden. De Torah leert ons dat wij bij uitstek blij moeten zijn tijdens het feest 
Soekot. Er staat geschreven:  '' Haal op de eerste dag citrusvruchten, palmtakken, twijgen van 
loofbomen en wilgentakken bijeen en wees vol vreugde voor Hashem Elohe  ichem  , zeven dagen lang. Ieder 
jaar moet u zeven dagen feestvieren voorHaShem; dat is een blijvende wet, door al uw generaties heen. In de 
zevende maand moet u dat feest vieren.'' (Wajikra/Leviticus 23:40-41)
De Aramese Torah (peshitta) uit de eerste eeuw schrijft het volgende : …....en weest zeven 
dagen vrolijk voor MarJah Elokanoe (Meester Jah uw G-d), huis van Israyel. 
Als wij voor zeven dagen vrolijk moeten zijn voor Elohim, kan het niet anders dan dat er 
een oorzaak van vreugde verbonden is aan het feest Soekot. De hebreeuwse woorden die 
gebruikt worden voor de term ' voor Hashem Eloheichem ' verklaren een belangrijk

onderdeel van het feest Soekot. Het woord 'voor' in Wajikra 23:40 is י  )liלְְפֵׁנ (lifné) wat 'voor' 
betekent. Lifné komt van het woord פֵָנְים (Panim) wat 'gezichten' betekent. De wortel van 
Panim is ָפֵָנה ( Panah) wat 'omgedraaid' betekent. 

Als wij zeven dagen vrolijk moeten zijn voor Hashem wil hij dat wij dit doen voor Zijn 
aangezicht/aanwezigheid. In Tehillim/Psalmen 132:13-14  staat duidelijk waar de plaats 
van zijn eeuwige aanwezigheid is: 'HaShem heeft de Tsion verkozen  tot zijn geliefkoosde woning: 

Dit is mijn uiteindelijk verblijf, hier wil Ik voor altijd wonen.' צְיבןֹו ן (Tsion) is een verzamelnaam voor
Jeroeshalaijim. HaShem woont voor eeuwig in Jeroeshalaijim, daar kunnen wij hem 
vinden. Maar het woord צְיבןֹו ן (Tsion) geeft nog een andere hint. Tzion is een beeldspraak 
voor de b'nee Jisraeel. ''Want Ik ben Hashem, Eloheicha (uw G-d), Die de zee klieft, dat haar golven 
bruisen; HaShem Tzevaot is Zijn Naam. En Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw 
Mijner hand; om den hemel te planten, en om de aarde te gronden, en om te zeggen tot Tsion: Gij zijt Mijn 
volk.'' (Jesjajahoe/Jesaja 51:16). 
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Dus als HaShem verklaart dat Hij Tzion als eeuwige woonplaats heeft uitgekozen spreekt 
Hij indirect over Zijn het volk die aan de heilige stad verbonden is. Elohim wil in 
Jeroeshalaijim in het midden van zijn volk wonen en tevens in  de harten van zijn mensen 
'dit is voor eeuwig'. De drie pelgrimsfeesten halen heel direct aan dat, HaShem ernaar 
verlangt om zijn mensen tijdens Soekot in Jeroeshalaijim te ontmoeten. 

'' Driemaal per jaar moeten alle mannen voor Hashem Eloheicha verschijnen, op de plaats die Hij uitkiest: 
op ghag haMatzot (het feest van de Matzes), op ghag haShewaot (wekenfeest) en op het ghag haSoekot 
(Loofhuttenfeest). Niemand mag met lege handen voor HaShem verschijnen; ieder moet naar vermogen 
geschenken meebrengen, naargelang HaShem u Eloheicha hem gezegend heeft.'' 
(D'warim/Deuteronomium 16:16-17

In de Machzor voor Soekot wordt er traditioneel het Amida gebed gebeden. Dit gebed 
bevat alle kern elementen van de joods/Bijbelse geloofsbelijdenis. Het Avoda geeft ons 
wederom een hint aangaande de kern van Soekot. Het Avoda luid als volgt:

'' HaShem onze Elohim, weest uw volk Jisraeel gunstig gezind en aanvaard zijn gebeden in liefde. Moge de 
dienst van uw vol Jisraeel  altijd in overéénstemming zijn met Uw wil . Weest aanwezig in Tsion en uw 
dienaren zullen u dienen in Jeroeshalaijim. Moge onze ogen zien dat uw barmhartigheid terugkeert naar 
Tsion. Gezegend bent U, HaShem, die zijn Shechina (Aanwezigheid) en Zijn volk in Tsion terugbrengt.''*1 

Een andere b'racha (zegen) in het Amida tijdens Soekot luidt als volgt:

'' U koos ons onder alle mensen uit ; U hield van ons en verheugde u in ons. U stelde ons boven alle 
volkeren door ons te heiligen via uw geboden. U trekt ons dicht naar U toe, O onze Koning, door uw dienst, 
en riep ons door Uw grote en heilige Naam.''*2  

Het hallel (Psalmen 113 t/m 118) staat centraal tijdens Soekot. Deze wonderlijke 
samenstelling van woorden geven pressies weer wat het doel is van het verzamelen van 
de b'nee Jisraeel  in Jeroeshalaijim (voor het aangezicht van Adonai). Tehillim/Psalmen 
117 geeft de grootste hint uit het hallel weer. 

ים ְמֽ והו ָכל־ָהאמ ם ׁבחא הָוה ָכל־ֹגוְיב ו ֶאת־ׁיָ ׁלל  ֽ הו
ׁללו־ָיֽה ֽ ם הו ֶאֶמת־ׁיהָו֥ה ׁלֹעוָלא ו ֶוֽ ׁסֹדא יֵנו  חו ּ )liר ָעל ָ בו י ָגר ְכ֥

'Alle volken, zing een lied voor HaShem, 
alle landen, verheerlijk HaShem. 

 Zijn liefde reikt ver boven ons uit, 
de trouw van Hashem kent geen grenzen. 

HalleloeJah.' 

Bronvermelding:
1. Seder Tov Lohodot, Nederlands verbond progressief Jodendom,pagina 353
2. Siddoer Meshichi, Dr John Fisher, Menorah Ministries, pagina 133
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De verzameling van de b'nee Jisraeel in eretz Jisrael zal als gevolg hebben dat alle volkeren
zullen komen om HaShem te aanbidden. Zij zullen komen en de eer geven aan de Grote 
Koning. Let op, de volkeren zullen naar Jeroeshalaijim voor het aangezicht (פֵָנְים -Panim – 
gezichten) van HaShem verschijnen en Jisraeel zal als heilig priestervolk de offers brengen.

''En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeroeshalaijim waren opgetrokken zullen dan ieder jaar 
naar Jeroeshalaijim gaan om zich neer te buigen voor de koning, HaShem Tzevaot,  om Soekot te vieren.'' 
(Zecharja/Zacharia 14:20-21)

Het verlangen van HaShem is om de gehele wereld te verzamelen voor zijn aangezicht. Als 
heel Jisraeel gered zal worden, zal de sluier van de wereld verwijderd worden en de 
Shechina van HaShem weer volledig neerdalen in Jeroeshalaijim. Rav Shaoel zegt in zijn 
brief aan de Romeinen het volgende: '' Want ik wil dat jullie dit mysterie kennen, mijn broeders, 
zodat jullie niet in jullie eigen begrip wijs zijn. [Namelijk] dat de blindheid van het hart (vanwege weinig 
ruimte) een korte tijd tot Isrā yel is gekomen, tot de volheid van de natiën is binnengegaan.  Daarna zal heel ʾ
Isrā yel gered worden, zoals er staat geschreven: "Uit ehyún zal de Bevrijder komen, en hij zal de ʾ Ṣ
onrechtvaardigheid keren van Ya qúb." Daarna zullen ze mijn verbond hebben, wanneer ik hun zonden zal ʿ
hebben vergeven.'' (Romaje/Romeinen 11:25-26- Aramees) 

2. Zijn als de loelav

De מלא־הגוים  m'lo hagoijim (een menigte van de volkeren) en de b'nee Jisraeel zijn beide 
betrokken bij het herstelplan van HaShem (tikoen haOlam) – zie Parashat Ekev. 
Als Mashiach Yeshua onder een grote groep van de goijim (volkeren) wordt beleden, 
aanbeden en gezegend, zal de sluier van de b'nee Jisraeel vallen zal verlossing komen uit 
Tsion. Dit is de eeuwige woonplaats van HaShem. Volgens de Midrash is de loelav het 
toonbeeld van Jisraeel die ondanks de verschillen één volk vormen. Wat doet HaShem 
volgens de Midrash met de loelav?

''Wat doet nu de Heilige gezegend zij Hij, met hen (de loelav)? Ze weggooien? Onmogelijk! Maar Nee, zei 
de Heilige geprezen zij Hij, ze moeten allemaal samengebonden worden tot één bundel. En dan doen dezen 
verzoening over hen. Allen horen ze tot het volk Jisraeel, samen vormen ze Jisraeel, samen zijn ze een 
gemeenschap. Maar ook in dit opzicht is er niets dat vast staat. De etrog van vandaag kan zich morgen tot 
mirretak verootmoedigen, de dadelpalmtak kan ineens geur hebben gekregen, de wilg kan op weg zijn een 
bloesemende vruchtboom zijn geworden. Ieder van ons ontleent zijn identiteit aan het   behoren   tot   de     
gemeenschap die l  oe  lav genoemd word  t  . Maar het is een dynamisch toebehoren, een toebehoren vol 
verandering, verwachting, uitdaging en groei.''

De gemeenschap die loelav genoemd wordt zien wij terug in het boek Hitgaloet 
/Openbaring. Zij zijn mensen uit de goijim/natiën die het volk Jisraeel hebben gezegend 
en opgedragen aan HaShem. Na de 144.000 getuigen uit iedere stam van Jisraeel (gelovige 
in Yeshua) zullen de goijim met een palmtak (de loelav gemeenschap) voor de troon van 
JaH verschijnen:
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 ''Na dit zag ik een grote menigte, uit alle natiën, stammen, gemeenschappen en talen die voor de troon en 
voor het Lam stonden. Ze waren gekleed met witte gewaden en hadden palmtakken  in hun handen.'' 
(Hitgaloet/Openbaring 7:9)

Alle elementen van de loelav (etrog, haddashim,aravot en de loelav) vormen het volk 
Jisraeel. Let op wij wuiven met de loelav als een beweegoffer en dragen daarmee heel 
Jisraeel op. Dit gebed stijgt op naar de hemel en is een pure vorm van aanbidding, Hij 
heeft dit immers zelf aan ons gevraagd.

 '' Haal op de eerste dag citrusvruchten, palmtakken, twijgen van loofbomen en wilgentakken bijeen en wees 
vol vreugde voor Hashem Eloheichem, zeven dagen lang. Ieder jaar moet u zeven dagen feestvieren 
voorHaShem; dat is een blijvende wet, door al uw generaties heen. In de zevende maand moet u dat feest 
vieren.'' (Wajikra/Leviticus 23:40-41)   

Nu wij weten dat de loelav staat voor de verzameling van de goijim in Jeroeshalaijim en de 
éénwording van Jisraeel, wil ik graag inzicht uit de Mishna mo'ed traktaat Soeka 3:8 
uitlichten en toelichten. Er is in dit traktaat een discussie tussen Rabbi Jehoeda, Rabbi 
Meijer. Zei discussiëren over hoe de loelav gebundeld moest worden. Rabbi Meijer zegt 
iets heel opvallens: '' Rabbi meijer deelt mede : het is toch een feit , dat de inwoners van Jeroeshalaijim 
hun plantenbundels wel bonden met gouden snoeren''* 3  

Yeshua zegt tot de gemeente in Laodicea (Laidiqia -Ar) dat gelouterd goud  van hem 
nodig is om rein te worden. Als Jisraeel het goud van de Mashiach aanneemt en hun 
loelav daarmee omwikkeld zal er totale verlossing van Jisraeel plaatsvinden.

''Ik raad je aan om goud van mij te kopen dat met vuur is gelouterd zodat je rijk zal zijn en jezelf kleden met 
witte kleding en de schande van je naaktheid niet openbaar wordt. Smeer oogzalf zodat je zult zien.'' 
(Geljana d'Jochanan/Openbaring 3:18 – Aramees)

Wat is het goud van de Mashiach? Keefa leert ons hoe wij een heilig volk kunnen zijn die 
voor het aangezicht van HaShem kunnen verschijnen. Enkel de Mashiach is het 
antwoord.......  

''Daarom staat er geschreven: "Wees heilig, omdat ook ik heilig ben!"
En als jullie een beroep op de Vader doen, die geen toneel accepteert en iedereen naar eigen werken oordeelt, 
breng de tijd van uw vreemdelingschap dan met ontzag door,
 en weet dat jullie niet met vergankelijk zilver of goud zijn verlost van de zinloze werken die jullie  maar met
het kostbare, vlekkeloze en smetteloze bloed van het Lam dat de M  eshicha   is.  '' (1 Kiefa/1 Petrus 1:16-19 – 
Aramees)

Het bloed van de Mashiach moeten wij accepteren als eeuwige offer dat ons één maakt en 
volledig rein voor het aangezicht van HaShem kan laten verschijnen. Neem dus eerst zijn 
offer aan zodat je aangenaam voor HaShem bent. Verwacht (verlang naar) Yeshua iedere 
dag en laat je wikkelen in zijn goud (verlossing). 

Bronvermelding:
3.Mishna Mo'ed – traktaat Soeka, S. Hammelburg, NIK, pagina 376 t/m 379
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Zelfs een loelav krijgt geur door het gouden koord van Mashiach Yeshua. De laatste 
terugkeer naar Jeroeshalaijim zal enkel zijn om de Mashiach op de troon te laten heersen. 

 '' Het was inderdaad voorbestemd dat Jeroeshalaijim aan de Jisraelieten gegeven zal worden, maar enkel tot 
de komst van Hem (Mashiach), aangaande wat er gezegd was: Verblijd u zeer, O dochter van Tzion.'' 
(Midrash Genesis Rabba 56) 

3. De verheerlijking op de berg   – Hoshia-na Rabba  

Het feest Soekot heeft verschillende namen die de inhoudt van het feest volledig 
weergeven. Yeshua de Mashiach heeft niet voor niets de dezelfde terminologie gebruikt, 
om duidelijk te maken dat Hij de enige vervuller van de Torah is.  

1. De tijd van onze vreugde
2. Het Feest van de Inzameling
3. Het Feest van de Volkeren
4. Het Feest van Toewijding
5. Het Feest van het Licht

De volledige vervulling van Soekot en de inzameling van alle volkeren in Jeroeshalaijim 
zal plaatsvinden na een oorlog. Deze oorlog wordt vele malen in de Bijbel beschreven als 
de oorlog van Gog en Magog (Jechezkeel/Ezechiël 38 en 39) . Wanneer Gog het land 
Jisraeel betreed zal verlossing spoedig komen, 

''Op de dag dat Gog het grondgebied van Jisraeel betreedt, barst mijn toorn los  godsspraak van Adonai 
Hashem. In mijn gloeiende jaloezie en in mijn ziedende toorn zweer Ik: Op deze dag zal er in Jisraeel een 
zware aardbeving plaatsvinden. De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de wilde dieren, alle kruipende 
dieren en alle mensen op aarde zullen voor Mij beven. Bergen storten neer, rotswanden komen naar beneden 
en alle muren vallen om. Alle mogelijke verschrikkingen roep Ik tegen hem op – godsspraak van Adonai 
Hashem. Ik laat het zwaard zich tegen het zwaard keren; Ik straf hem met pest en dood; regen en hagel, vuur 
en zwavel laat Ik neerkomen op hem, op zijn troepen en op al zijn bondgenoten. Zo zal Ik mijn grootheid 
laten zien en tonen dat Ik de Heilige ben. Wanneer Ik mij openbaar zullen alle volken erkennen dat Ik 
HaShem ben.” ( Jechezkeel/Ezechiël 38: 18-22)

De Midrash geeft ons meer inzicht in deze gebeurtenis. Wanneer de dreiging het hoogst is 
zal HaShem zich door Mashiach openbaren en iedereen zal erkennen wie Hij is 
(Filipenzen 2:11). De oorlog tegen Gog en Magog is nodig om de 8ste dag (Shemini 
Atseret) te bereiken. 

''R. Jochanan zei: Wanneer je een generatie ziet die verminderde hoop op hem (haMashiach) heeft, zoals er 
geschreven staat: En de geteisterde mensen zal U redden. 
R. Jochanan zei: Wanneer je een generatie ziet die door vele problemen wordt overweldigt zoals het (water) 
van een rivier, verwacht hem dan, zoals er geschreven staat, wanneer de vijand zal komen als een vloed, de 
Geest van HaShem zal dan een vaandel (leger) tegen hen oprichten, die hen zal vervolgen. En de Verlosser 
zal naar Tsion komen.''  (Talmoed Bavli  , Sanhedrin 98.a)

Shabbat chag haSoekot                                               5



Joods Messiaanse Gemeente ' Beit Nitzachon '

We lezen in de b'rit haChaddasha dat de strijd van Gog en Magog tegen Jeroeshalaijim aan
het einde van het duizendjarigrijk zal plaatsvinden. Net zoals onze rabbijnen interpreteren
wordt  Gog en Magog in de b'rit haChaddasha gezien als de opstandige volkeren. Gog en 
Magog vormen samen de getalswaarde 70, wat in rabbijns denken staat voor alle volkeren 
van de wereld.    

'' En hij (satan) zal erop uitgaan om alle natiën tot in de vier hoeken van de aarde te misleiden, Gog en 
Magog, om degenen van wie hun tal als het zand van de zee is, tot oorlog te vergaderen. En ze gingen oorlog
voeren op een open plaats van de aarde en omsingelden de stad van het kamp van de heiligen en de geliefde 
stad. Er daalde vuur van de hemel af van Eloha, dat hen verslond.'' (Geljana d'Jochanan/Openbaring 
20:8-9 – Aramees)

De traditie van Hoshia-na Rabba (de grote roep voor verlossing) is gekoppeld aan deze 
gebeurtenis. Wij roepen in totaal 7 keer om verlossing. Wij roepen om verlossing door het 
hallel (Tehillim/psalmen 113-118) te bidden. We eindigen dit gebed met het samenvoegen 
rondom de hoornen van het altaar, getooid met wilgentakken (Tehillim 118:27). Deze 
traditie woord Hosjanot genoemd. De hoornen van het altaar staan traditioneel voor de 
troon van Elohim. We verzamelen ons als een mikra Kodesh (generale repetitie) rondom 
de troon van Elohim. Wij uiten dit door 7 keer om de bimah te lopen en na iedere ronde 
een shofarstoot te blazen. Door de wilgentakken aan het einde van de zeven rondes op de 
grond te slaan leggen wij ons oude leven volledig af. We slaan in totaal zeven keer '' 
Mashiach Yeshua heeft in totaal zeven keer gebloed '' dan kan de 8te dag (eeuwigheid) 
aanbreken.De wilgentak heeft geen geur of geen smaak en staat voor mensen zonder geur 
of smaak en zonder enige vonk van Adonai in zich. Enkel door Mashiach kunnen wij ons 
oude ik volledig afleggen en rein voor zijn troon staan.  

In het evangelie van Mattay, Markos en Loeka wordt Mashiach Yeshua voor de ogen van 
Keefa, Ja'akov en Jochanan verheerlijkt. De shechina van HaShem wordt voor hun ogen  
zichtbaar. Moshe en Elijahoe de profeet openbaren zich aan de drie talmidim en dan zegt 
Keefa iets opmerkelijks.

'' Keefa zei tegen hem: "Rabbi, het is goed dat we hier zijn. We zullen drie loofhutten maken, één voor u, één 
voor Moshe en één voor ʾElijahoe" Maar hij wist niet wat hij zei, want ze waren bevreesd.''
  (Markos/Markus 9:5-6 – Aramees)

In het Hebreeuwse Nieuwe Testament wordt de vraag van keefa duidelijk verbonden aan

Soekot. Keefa gebruikt de woorden  כןֹות  wat 'drie loofhutten (Shalosh Soekot) ָשלש סמ
betekent'. Keefa zei dit omdat hij bevreesd was voor de heerlijkheid (Shechina) van 
Yeshua, Moshe en Elijahoe. Als wij bang zijn voor de heerlijkheid (Shechina) van Yeshua 
(in volle glorie) kan hij niet onder ons wonen! Dit was pressies de reden waarom Keefa 
eigenlijk niet wist wat hij zei. De volledige heerlijkheid van Mashiach kon nog niet onder 
ons wonen, er moest eerst een belangrijke vervulling van de schrift plaatsvinden: 

''Terwijl ze van de berg afdaalden gebood hij hun niemand te vertellen wat ze hadden gezien, totdat de 
BarNasha (Mensenzoon) uit de doden zou opstaan.'' (Markos/Markus 9:9 – Aramees)
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 Het woord ָכה  sakak' wat samenbinden en' סכך soeka' 'loofhut' komt van het woord' סמ
beschermen betekent. Als wij in HaShem eeuwig bij ons willen laten wonen moeten wij 
ons met Hem en met elkaar samenbinden. Dan vallen wij onder zijn bescherming en 
kunnen wij tot hem naderen. Yeshua zegt expliciet dat hij eerst uit de doden moest 
opstaan voordat Keefa, Ja'akov en Jochanan mochten vertellen wat zij op de berg gezien 
hadden. Namelijk Yeshua 'de Shechina van HaShem die verschijnt!

Zonder de geloof in het volledige verlossende offer van Yeshua aan het hout en zijn 
opstanding uit de doden kunnen wij niet tot HaShem naderen. Als wij niet tot Hem 
kunnen naderen kan Zijn Shechina niet onder ons wonen (Soekot). 
Soekot zonder Yeshua haMashiach is ondenkbaar omdat hij de inhoud van de boodschap 
van Soekot leefde. Emanuel (in hem is G-d met ons) is zijn naam.

Tijdens Soekot werdt de eerste Tempel ingewijd, HaShem verlangt ernaar om eeuwig bij 
Zijn mensen te wonen! Straks zal zijn Naam de enige Naam zijn die beleden word (Zach 
14:9).

''Terwijl de kohanim het heilige der heiligen verlieten, vulde de wolk het huis van Hashem, zodat ze vanwege
die wolk daar hun dienst niet konden verrichten, want de verhevenheid van HaShem vervulde het huis van 
HaShem. Toen sprak Sh'lomo: ‘HaShem heeft besloten in het donker te wonen. Ik heb een machtig huis voor 
U gebouwd, uw woonplaats voor eeuwig.'' (Melachim alef/1 Koningen 8:10-13)

חג סוכות שמח
Chag Soekot Semeach

Een vrolijk Soekotfeest
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