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Voor de Glorie van Hasjem, Tot opbouw van de Joods 

Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua' 

haMelech haMashiach en de verlossing van heel Jisraeel. 
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D’rasja ּכֻס  Soekot  - 5778 - תֹו

Lezing Sjabbat Soekot 

Torah: Sjemot/Exodus 33:12 -34:26 

Haftarah: Jechezkeel/Ezechiël 38:18 -39:16 

B’rit HaChaddasja: Jochanan/Johannes 7:14-36 
 

‘’En Yeshua zei: "Een korte tijd ben ik met u, en ik zal naar degene gaan die mij heeft 
gezonden. U zult mij zoeken maar mij niet vinden; waar ik zal zijn kunt u niet komen." De 
Joden zeiden tegen elkaar: "Waarheen staat deze man klaar om te gaan, waar wij hem niet 
kunnen vinden? Zal hij werkelijk naar de gebieden van de natiën gaan, om de volkeren te 
leren? Wat is dit voor woord, dat hij zei: 'U zult mij zoeken, maar mij niet vinden en waar ik 
heen zal gaan, kunt u niet komen'?’’ [ Jochanan/Johannes 7:-33-36] 
 

1.Inleiding 

Soekot is het feest van de verzameling namelijk: ‘de verzameling voor het aangezicht 

van Hasjem’. Deze verzameling is door HaSjem zelf bepaald in Sjemot/Exodus 34:23. 
 
‘’Driemaal per jaar moeten al uw mannen verschijnen voor HaSjem de Machtige, de God van 
Jisraël.’’ 
 
Tijdens de volgende 3 feesten verscheen men voor het aangezicht van Hasjem: 
 

1.Chag hamatzot – Het feest van de ongezuurde broden 

2.Chag haSjewaoet – Het wekenfeest 

3.Chag haSoekot – Het Loofhuttenfeest 

 
Men trok massaal naar Jeroesjalaijiem om daar offers te brengen in de Beit 
HaMikdasj (Tempel). De opdracht om zich te verzamelen in Jeroesjalaijiem richt zich 
specifiek op de mannen.*1 In vers 22 staat nog iets opvallends: 
 
‘’Vier ook Chag haSjewaoet, aan het begin van de tarweoogst, en het feest van het 
binnenhalen, wanneer het jaar ten einde loopt.’’ [ Sjemot/Exodus 34:22] 
 
De rabbijnen hebben geconstateerd dat – het feest van het binnenhalen – het feest 
Soekot - is. Een andere naam voor Soekot is ַגח ִףסָתה chag haAsief  (Lev 23:24) wat het 
feest van de inzameling betekent.  
 
 
Voetnoot: 
1.Rasjie leert dat sommige mitzwot (opdrachten) meerdere malen staan opgeschreven om de zwaarte van de 
opdracht aan te geven. Als wij deze opdrachten niet vervullen zijn wij schuldig aan overtreding [Commentaar 
Rasjie – Ki Tisa]. De opdracht van het  keer per jaar verzamelen is een opdracht die meerdere malen 
opgeschreven staat.  
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De profeet Zecharja leert ons dat ieder volk zich in de laatste dagen gaat verzamelen 
in Jeroesjalaijiem. Na de grote verdrukking (valse Mashiach) zal het overblijfsel van 
de volkeren zich voor Gods aangezicht verzamelen. 
 
‘’En alle overlevenden van al de volken die tegen Jeroesjalaijiem waren opgetrokken zullen 
dan ieder jaar opgaan om zich neer te buigen voor de koning, Hasjem Tsevaot, en om het 
Soekot te vieren.’’ [Zecharja/Zacharia 14:16] 
 
Hitgaloet/Openbaring noemt deze periode het duizendjarig vrederijk, de 
rechtvaardigen zullen voor 1000 jaar als kohaniem (priesters) regeren samen met de 
Mashiach.  
 
‘’En ik zag zetels. Degenen die erop zaten, kregen rechterlijke macht. Deze zielen werden 
afgesneden om het getuigenis van Yeshua en het woord van God en omdat ze niet voor het 
beest of zijn beeld hebben gebogen en ook geen gravering op hun voorhoofd of op hun handen 
hebben ontvangen. En ze leefden en regeerden duizend jaar met de Mesjiecha. Dit is de eerste 
opstanding. Gelukkig en heilig zijn wie deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood 
heeft geen gezag over hen, maar zij zullen de priesters van God en van de Mesjiecha zijn. En 
zij zullen duizend jaar met hem regeren.’’ [Hitgaloet/Openbaring 20:4-6] 
 
2.De opdracht om Soekot te vieren 

 
‘’Op de vijftiende dag van de zevende maand, als de oogst van het land is gehaald, moet bij 
zeven dagen het feest van HaSjem vieren. Haal op de eerste dag citrusvruchten, palmtakken, 
twijgen van loofbomen en wilgetakken bijeen en wees vol vreugde voor HaSjem uw God, 
zeven dagen lang. Ieder jaar moet gij zeven dagen feest vieren voor HaSjem; dat is een 
blijvende wet, al uw geslachten door. In de zevende maand moet gij dat feest vieren.  Zeven 
dagen achtereen moet ge in  Soekot (loofhutten) wonen; iedere geboren zoon van Jisraeel moet 
in een soeka (loofhut) wonen. Dan zullen de komende geslachten blijven beseffen, dat Ik 
de b’nee Jisraeel in Soekot (loofhutten) heb doen wonen, toen Ik hen uit Egypte leidde. Ik 
ben HaSjem uw God.’’[Wajikra/Leviticus 23:39-43] 
 
Het feest Soekot is ontstaan uit de verlossing uit Egypte. In Wajikra 23 geeft HaSjem 
de opdracht om in iedere generatie in Soekot (Loofhutten) te wonen.  
Wat een bijzondere opdracht. 
 
Richard Elliott Friedman geeft een interessant commentaar op de functie van de 
Soeka. 
 
‘’ Hutten. In het hebreeuws ּכֻס  Soekot. Deze term wordt gebruikt om de functie van het תֹו
parochet (voorhangsel) te beschrijven, het gordijn die de Ark bedekte (Ex 40:3; Ps 27:5, Kl 
2:6). De Soeka reflecteert twee aspecten tegelijkertijd, de éénvoudig met hand gemaakte hutten 
die de b’nee Jisraeel maakte in de periode in de wildernis, en het meest heilige gebouw die de 
Ark behuisde. ‘’ [Commentaar op de Torah - Richard Elliott Friedman – Pagina 397] 
 
Het commentaar van Richard Elliott Friedman maakt duidelijk dat wij als mensen 
moeten leven onder de Soeka van HaSjem. Wij moeten bedekt zijn onder zijn 
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beschutting! Als wij zijn verbond bewaren bewaard hij ook ons! Het parochet gaf 
scheiding tussen het heilige en het onheilige. Soekot is om die reden een feest die 
specifiek bedoeld is voor de kinderen van HaSjem.  
 
‘’Wie vertoeft in de schuilplaats des Allerhoogsten, vernacht in de schaduw van de 
Almachtige en zegt tot HaSjem: 'mijn toevlucht, mijn sterkte, mijn God op wie ik mij 
verlaat.' Want Hij is het die u bewaart voor de strik van de vogelvanger, bewaart voor de 
gruwelijke pest. Met zijn vleugels zal Hij u dekken, gij vindt onder zijn vleugelen toevlucht. 
Een schild, een rondas is zijn trouw.’’ [ Tehilliem/Psalmen 91:1-4} 
 
Soekot is het feest dat wij uitzien naar het neerdalen van het Hemelse Jeroesjalaijiem.  
Dit is het moment dat de Soeka van HaSjem op ons allen neerdaalt, zijn Parochet 
heiligt ons allen. 
 
‘’En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vroegere hemel en vroegere aarde 
waren gegaan en de zee was niet meer. 
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeroesjalaijiem, afdalen vanuit God uit de hemel, 
voorbereid als een bruid voor haar echtgenoot.’’[Hitgaloet/Openbaring 21:1-2] 
 
De Zohar geeft ons meer inzicht in het hemelse Jeroesjalaijiem:  
 
''Om de boom des levens te bewaken'' (Beresjiet/Genesis 3:24) 
Wie is de weg naar de boom van het leven? 
Dat is de grote Metatron*2, want hij is de weg naar de grote boom, naar die machtige boom van het 
leven. Zoals er staat geschreven: '' De engel van Elohim, die steeds voor het leger van de Jisraëlieten 
uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. '' (Shemot/Exodus 14:19) 
En de Metatron wordt de Engel van Elohiem genoemd. 
Kom en zie, daarover zegt R. Shimon. 
De Heilige, gezegend is Hij, heeft voor Zichzelf een Tempel gemaakt, boven de hemelen, een 
heilige stad een stad in de hemelen, genaamd Jeroesjalaijiem de heilige stad. Ieder gebed die 
naar de Koning gebeden wordt, moet via de Metatron gaan. 
Iedere boodschap en gebed van hier beneden moet eerst via de Metatron en van daar naar de 
Koning gebracht worden. De Metatron is de bemiddelaar van alles wat van de hemel naar de aarde 
daalt, of wat van de aarde omhoog naar de hemel gaat. En omdat hij de bemiddelaar is van alles , staat 
er geschreven. ''De engel van Elohiem, die steeds voor het leger van de Jisraëlieten uit was gegaan, 
stelde zich nu achter hen op.''(Shemot/Exodus 14:19)  
Er staat 'geschreven 'voor' Jisraeel wat ‘boven' betekent.  
Deze Engel is dezelfde over wie geschreven staat: 'HaSjem’ ging voor hen uit 
(Shemot/Exodus 13:21)' en hij ging (naar boven en beneden) bij dag en bij nacht zo hebben onze 
vaderen het uitgelegd. Wie er tot Mij wil spreken (zegt Elohim) zal niet in staat dit te doen tenzij hij 
het laat weten aan de Metatron. Dus de Heillige, gezegend is Hij, verklaart hiermee zijn grote liefde 
en genade die Hij heeft voor de gemeenschap van Jisraeel, en wijd haar toe (de gemeenschap) aan de 
zorg van de Metatron. Wat zal ik voor hem (Metatron) doen? Ik gebied mijn gehele huis in zijn 
handen, ect. Van voor jullie zal er een Beschermer zijn, zoals er geschreven staat ''De Beschermer 
van Jisraeel'' (Tehilliem 121:4) – [Zohar; Vol. ii,, Exodus pagina 51, Amsterdam editie]  
 
Voetnoot: 
2.Metatron betekent ‘aanwezigheid ‘. De Metatron is de engel die het diepst verbonden is met HaSjem en Zijn 
volledige autoriteit en macht heeft ontvangen. De Metatron is het aanspreekpunt tussen mensen en HaSjem. 
Joseef was onderkoning en had tevens al het zeggenschap over het rijk van Fara-o ontvangen. Alles in het rijk 
verliep via Joseef. Evenzo is Yeshua de Metatron en Onderkoning van HaSjem. 
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3.Heilige attributen 
 
Waarom gebruiken wij bij ieder feest verschillende attributen? Wat is de diepere 
betekenis achter het gebruik van de Loelav? 
 
Rabbi Sjimon legt uit dat ieder feest zijn verschillende attributen heeft. Deze 
attributen zijn nodig om de  Mochiem (het licht van verschillende spirituele niveaus) 
van Zeir Anpien*3 te laten doordringen. Het licht van de Zoon (BAR) van Vader 
(ABBA) schijn over de attributen de vraag is waarom? Rabbi Sjimom legt uit dat de 
attributen van de loelav (Mirte,Wilgetak, Loelav en de Etrog) Samen met gezamenlijk 
7 attributen zijn (3 x Mirte,2x Wilgetak, 1x Loelav en 1x de Etrog = 7). De 7 plus de 
vier attributen (Mirte,Wilgetak, Loelav en de Etrog) maakt het getal 11. De 

numerieke waarde van ו Vav (6) en ף Hey (5) = 11. Tijdens Soekot bidden wij het 

Hallel waar meerdere keren het woord ַףלּולְלִף (HalleloeJah) wordt uitgesproken. De 

naam לף (Jah) verschijnt dan op het toneel. Nu verschijnt de naam Jod – Hej – Wav –

Hej, dit is de naam van God [Zohar – Ki Tetze 143 & 144].  
 
Rabbi Sjimon verklaard dat het de spirituele niveaus van Zeir Anpien verbonden  
zijn aan de Loelav en de naam van God herstellen. Dit Licht is het licht van de 
Metatron – het gezicht van Hasjem – Bar Abba - kortom Yeshua haMashiach! 
De Loelav komt tot zijn doel als wij de niveaus van Zeir Anpien eraan verbinden. 
 
De woorden van Yeshua krijgen meer diepgang als wij beseffen dat de attributen die 
wij tijdens de feesten gebruiken doorverwijzen naar hem.  
 
‘’Want als u Mosje had geloofd, zou u ook mij geloven, want Mosje heeft over mij 
geschreven.’’[ Jochanan/Johannes 5:46] 
 
Rav Sjaoel maakt zijn statement zeer kernachtig aan de gemeente in Rome: 
 
‘’Want het [eind]doel van de Torah is de Mashiach, tot rechtvaardigheid voor 
iedereen die gelooft.’’ [ Romei’im/Romeinen 10:4] 
 

Mashiach Yeshua is de kern van het feest Soekot! 
 
 
 
 
 
 
 
Voetnoot: 

לז ןיִָּלַא .3 ֵע  Zeir Anpin betekent 'het kleinere gezicht'. Volgens de rabbijnen is de Zeir Anpin het opperlicht en de רּו

scheppende kracht van alles. Zeir Anpin heeft ook een andere titel namelijk ' het kind van Abba' of 'de zoon'. De 
zohar verklaard dat de Zeir Anpin de schriftelijke Torah is. Naar hem moeten wij bidden en luisteren. De Zeir 
Anpin heeft een Tempel in de hemel en is in staat om te vergeven. Hij wordt ook wel de Engel van HaShem 
genoemd. Zeir Anpin is een uiting van Elohim. Het karakter van Zeir Anpin komt volledig overheen met de Zoon 
van Abba 'Yeshua haMashiach'. 
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Het feest van de inzameling (soekot) gaat gepaard met het onderhoud van de mitzwa 
van de Loelav. Als wij trouw zijn aan Zijn verbond en Mashiach zoeken in alles wat 
wij doen zijn wij waardig om te verschijnen voor de Troon van Hasjem. 
 
‘’Na dit zag ik een grote menigte, uit alle volken, stammen, gemeenschappen en talen die voor 
de troon en voor het Lam stonden. Ze waren gekleed met lange witte gewaden en hadden 
palmtakken (Loelaviem) in hun handen.’’ [Hitgaloet/Openbaring 7:10] 
 
4. De Leviatan 
 
Zegen aan het einde van Soekot: 

 

 
Y'hi ratzon mil'fanekha Adonai Eloheinu vei'lohei avoteinu 

Mag het uw wil zijn, Adonai, onze God en God van onze voorvaderen, 

 
k'sheim shekiyam'ti v'yashav'ti basukah zu 

dat zoals ik gestaan en gewoond heb in deze soeka, 

 
kein ez'keh l'shanah haba'ah leisheiv b'sukat oro shel Liv'yatan. 

Ik het waard mag zijn om volgendjaar in de soeka van de huid van de Leviatan te wonen. 

 
l'shanah haba'ah birushalayim 
Volgend jaar in Jeruzalem! 

 
De woorden van Yeshua die hij tijdens Soekot uitsprak hebben alles te maken met de 
inzameling van de volkeren. Het niet zichtbaar zijn van Yeshua veranderd als de 
volkeren zich verzamelen rondom zijn Troon.  
 
‘’En Yeshua zei: "Een korte tijd ben ik met u, en ik zal naar degene gaan die mij heeft 
gezonden. U zult mij zoeken maar mij niet vinden; waar ik zal zijn kunt u niet 
komen." De Joden zeiden tegen elkaar: "Waarheen staat deze man klaar om te gaan, waar wij 
hem niet kunnen vinden? Zal hij werkelijk naar de gebieden van de natiën gaan, om de 
volkeren te leren? Wat is dit voor woord, dat hij zei: 'U zult mij zoeken, maar mij niet vinden 
en waar ik heen zal gaan, kunt u niet komen'?’’ [ Jochanan/Johannes 7:-33-36] 
 
Voordat Yeshua terugkeert zal er een gevecht plaatsvinden tussen de Leviatan en 
HaSjem. ָלוּולִִסַא Leviatan betekent – kronkelende – en vertegenwoordigd de satan.  
 
Op die dag straft HaSjem de Leviatan, de vluchtende slang. Leviatan, de kronkelende slang, 
met zijn geducht, groot, machtig zwaard, en slacht Hij het zeemonster af.[Jesjaja/Jesaja 
27:1]*4 

 

 
 
Voetnoot 
4. At that time the Lord shall punish with his great, mighty, and strong sword the king, who has magnified himself as Pharaoh 
the first, and the king who has exalted himself as Senna cherib the second; and he shall slay the king that is strong as the dragon 
that is in the sea. [Targum Isaiah 27:1] 
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De B’rit haChaddasja maakt duidelijk dat de Leviatan niemand minder is als satan 
zelf. 
 
‘’En de grote draak werd neergeworpen, die de slang is, het hoofd genaamd aanklager en 
satan. En hij misleidt de hele aarde en hij werd neergeworpen naar de aarde en zijn engelen 
werden ermee neergeworpen.’’ [Hitgaloet/Openbaring 12:9] 
 
Binnen de het Judaisme zijn er veel verschillende gedachten over de Leviatan 
aanwezig. De Talmoed leert dat bij de komst van Mashiach de rechtvaardigen de 
Leviatan zullen slachten, zijn huid wordt gebruikt  voor een enorme Soeka. 
 
De Zohar beschrijft dat er in de toekomst een feest voor de Rechtvaardigen zal zijn. 
Dit feest komt voort uit het straffen van de Leviatan. De Rechtvaardigen zullen een 
gezamenlijke feestmaaltijd nuttigen. Rabbi Jochanan zegt hierover: 
 
‘’Dit is het moment van vreugde en gelach. En dit zijn de generaties van Jitschak 
(lett: zal lachen), Want de Rechtvaardigen zullen lachen in de toekomst.’’ [Zohar – 
Toldot 46]   
 
Op Sjeminie Atseret vieren wij de afronding van Soekot. Dit is het moment dat de 
maaltijd genuttigd gaat worden. De B’rit haChadasja noemt dit de bruiloft van het 
Lam. 
 
‘’ En we verheugen ons en we vieren het en we geven hem glorie, omdat de bruiloft van het 
Lam is gekomen en zijn vrouw zich heeft voorbereid." 
Er werd haar fijn linnen te dragen gegeven, zuiver en helder, want het fijne linnen is de 
rechtvaardigheid van de heiligen. 
En ze zeiden me: "Schrijf; gelukkig zijn de genodigden voor het feest van de bruiloft van het 
lam." Iemand zei me: "Dit zijn de ware woorden van God!" 
 [ Hitgaloet/Openbaring 19:7-9] 
 
We hebben een geweldige toekomst als Reachvaardigen van HaSjem.  
Todat Mashiach komt moeten wij bouwen aan onze Soeka en in de Loelav in ere 
houden, dit is ware aanbidding. Dat de geoela (verlossing) door Mashiach 
bespoedigt mag worden door Zijn trouwe Rechtvaardigen op aarde (met de Loelav 
in hun handen).  
 
‘’Na dit zag ik een grote menigte, uit alle volken, stammen, gemeenschappen en talen 
die voor de troon en voor het Lam stonden. Ze waren gekleed met lange witte 
gewaden en hadden palmtakken (Loelaviem) in hun handen.’’ [Hitgaloet/Openbaring 
7:10] 

גַש חע ִַ  ַגח 
Ghag Semeach 

Een vrolijk Feest 

 

Daniël Prins 


