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Leviticus 23: 41-43 (HSV)
41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een
eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het
vieren.
42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël
moeten in loofhutten wonen,
43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet
wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

סכה

Hut: sukkah
#5521 een hut, een tabernakel, een tent
Genesis 33: 17 (SVJ) Maar Jakob reisde naar Soekkoth, en bouwde een huis voor
zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats
Soekkoth.
Leviticus 23: 2 (HSV) Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De
feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit
zijn Mijn feestdagen:

מועד

Gezette hoogtijden: mo’ed
#4150 een afspraak, een gezette/vaste tijd
Deuteronomium 16:16 (HSV) Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder
u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij
zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op
het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht
van de HEERE verschijnen,
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Exodus 23: 14-17 (HSV)
14 Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren.
15 Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang
moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd
in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken. Maar men mag
niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen.
16 Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op
de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het
jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt.
17 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht
van de Heere HEERE verschijnen.
Mattheüs 13: 38-41 (HSV)
38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en
het onkruid zijn de kinderen van de boze.
39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de
wereld en de maaiers zijn engelen.
40 Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook
zijn bij de voleinding van deze wereld:
41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn
Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen,
Openbaring 14: 15, 18, 19 (HSV)
15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die
op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu
gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.
18 En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over
het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei:
Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want
de druiven ervan zijn rijp.
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok
van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God.
Gods ultieme plan is altijd geweest om te wonen of om te “tabernakelen” onder
Zijn volk! Op het eerste Loofhuttenfeest begon de bouw van Gods tabernakel,
zodat Hij in het midden van de mensen kan wonen!
Exodus 25: 8,9 (HSV)
8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.
9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp
van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.
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Exodus 35: 20-22 (HSV)
20 Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg,
21 en ze kwamen terug: ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens
geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de HEERE ten
behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin
en voor de geheiligde kledingstukken.
22 Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was,
bracht sierspelden, oorringen, zegelringen, halssieraden en allerlei gouden
voorwerpen. Ja, iedereen die de HEERE een beweegoffer van goud bracht,
Zacharia 14: 3, 4, 16-19 (HSV)
3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag
dat Hij streed, op de dag van de strijd.
4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt,
ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het
oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft
van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het
zuiden.
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 Loofhuttenfeest 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.
18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal
opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal
treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van
alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.
Openbaring 21: 3 (HSV) En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie,
de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk
zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
Deze aarde en onze lichamen zijn slechts tijdelijke woonplaatsen!
Jesaja 51:6 (HSV) Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden,
want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed,
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evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan,
Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.
2 Korinthe 5:1 (HSV) Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze
tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
Hut: skénos (GK)
#4636 een hut of een tijdelijk verblijf, i.e. (figuurlijk) het menselijk lichaam
(als de verblijfplaats van de Helige Geest):
Johannes 2:19 (HSV) Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.
2 Petrus 1:13, 14 (SVJ)
13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u
opwekke door vermaning;
14 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs
ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard.
2 Petrus 1:16 (HSV) Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd,
toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten,
maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. (Wanneer?)
Markus 9:1, 2, 5 (HSV)
1 En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier
staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het
Koninkrijk van God met kracht gekomen is.
2 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en
bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van
gedaante veranderd.
5 En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn;
en laten wij drie tenten maken, voor U één en voor Mozes één en voor Elia één.
Leviticus 23:39, 40 (HSV)
39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst
van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang
vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.
40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van
palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven
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dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.
Symboliek van de vier soorten
Etrog: gehouden in de linkerhand / Zijn schoonheid en Hij is de tak die vruchten
draagt.
Loelav: gehouden in de rechterhand / Zijn gerechtigheid en Zijn macht om te
redden (Psalm 92:12)
Myrtle: gehouden in de rechterhand / Lofprijs en vreugde
Wilg: gehouden in de rechterhand / Christus’ nederigheid - lijdende dienaar
2 Kronieken 5: 1, 3, 11-14 (HSV)
1 Zo werd al het werk voltooid dat Salomo voor het huis van de HEERE
verrichtte. Daarna bracht Salomo de geheiligde gaven van zijn vader David over.
Het zilver, het goud en al de voorwerpen legde hij in de schatkamers van het
huis van God.
3 Alle mannen van Israël kwamen bij de koning bijeen voor het feest, dat van de
zevende maand.
11 En het gebeurde, toen de priesters uit het heilige naar buiten kwamen – alle
priesters die te vinden waren, hadden zich immers geheiligd, zonder zich te
houden aan de afdelingen –
12 en de Levieten, te weten alle zangers onder hen, Asaf, Heman, Jeduthun, hun
zonen en hun broeders, in fijn linnen gekleed, met cimbalen, met luiten en
harpen, stonden ten oosten van het altaar, en met hen tot honderdtwintig
priesters toe, die op trompetten bliezen –
13 het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen
door met een eenparige stem een lied te laten horen om de HEERE te prijzen en
te loven, ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cimbalen en andere
muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen met de woorden: Voorzeker,
Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het huis, het huis van
de HEERE, met een wolk vervuld werd.
14 En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen,
want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld.
2 Kronieken 7: 1, 2, 9 (HSV)
1 Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel
neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de
HEERE vervulde het huis.
2 De priesters konden het huis van de HEERE niet binnengaan, want de
heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.
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9 Op de achtste dag hielden zij een bijzondere samenkomst, want de inwijding
van het altaar hadden zij zeven dagen gehouden, en het feest nog eens zeven
dagen.
Feest in de tempel: Meer dan 2 miljoen mensen waren in Jeruzalem. Inderdaad,
de pelgrims die in Jeruzalem aangekomen waren op de binnenplaats van de
Tempel, kwamen om zich te verheugen. De focus van de vreugde was de
ceremonie rond het gebod om water te gieten op het altaar - het water
plengoffer. De wijzen van Israël getuigen van de viering van het water
plengoffer uit de tijd van de Tweede Tempel, waarvan de grote vreugde van de
ceremonie werd beschreven:
"Wie de viering van het water plengoffer niet heeft gezien, heeft nooit het
gevoel van ware vreugde ervaren - In het hof van de vrouwen waren er 4 grote
kandelaars met aan de bovenkant van elk kandelaar, 4 gouden schalen (kommen).
Ze waren 75 duimen/inches (190 cm) hoog! Ze gebruikten versleten priesterlijke
kleding voor lonten, die zij in stripjes geknipt hadden en zij goten olie vanuit de
7 gallon (26.5 liter) emmers. Vier jonge priesters-in-opleiding zouden naar de top
klimmen, immense oliekannen dragen, waarmee ze de kommen zouden vullen.
Eenmaal aangestoken was er niet één binnenplaats in Jeruzalem, die niet verlicht
werd met het licht, dat afkomstig was van de viering in de Tempelbinnenplaats.
(Johannes 8: 12 (HSV) Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht
der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het
licht van het leven hebben.)
Tijdens dit evenement, dat vooral in de Vrouwenhof plaatsvond, speelden de
Levieten op vele muziekinstrumenten. Terwijl de mensen zongen, dansten de
mannen voor hen en tegelijkertijd jongleerden ze met brandende fakkels. De
Levieten, stonden op de vijftien treden die opstijgen van de Vrouwen Hof naar
het Hof van Israël, speelde op lieren, harpen, trompetten en vele andere
instrumenten. Twee priesters die zilveren trompetten bliezen, stonden bovenaan
de trap aan weerszijden van de ingang van de grote poort van het Hof. Dit werd
allemaal gedaan om het gebod van het waterplengoffer te eren. " (gebaseerd op
Misjna, traktaat Soeka, hoofdstuk 5)
Mannen, vrouwen en kinderen namen deel aan de immense vreugde van het water
plengoffer - sommige direct, terwijl anderen stonden te kijken. Speciale
verhoogde balkons werden gebouwd, zodat de vrouwen van Israël de mannen van
het Sanhedrin konden zien, terwijl zij dansten.
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“Rabbi Jehosjoea ben Chanina zei: ‘Tijdens de dagen van de ceremonie van het
waterplengoffer, hebben we nauwelijks tijd om te slapen. Het eerste uur van de
dag zagen wij het voorbereiden van het dagelijkse offer; daarna waren we bezig
met het gebed - daarna het extra offer. Dan aten we, en het werd al tijd om de
middagdienst bij te wonen en te verzorgen. En dit werd gevolgd door de viering
van het feest van het waterplengoffer, dat duurde de hele nacht, en daarna
beginnen we weer opnieuw. " (Jeruzalem Talmoed, Soeka 5).
De Dagelijkse Ceremonie: Priesters werden verdeeld in 3 groepen:
Ten eerste: verantwoordelijk voor het slachten van alle offers (dieren).
Ten tweede: Onder leiding van de hogepriester, gingen ze naar buiten door de
Waterpoort naar de Bron van Siloam, die "Levend Water" had! De assistent had
een zilveren kruik wijn. In de vroege ochtend, verliep de samenkomst met
melodie en zang voor de Bron van Siloam, aan de voet van de muren van
Jeruzalem. De Bron van Siloam (Johannes 9:7), betekent “zacht stromend
water".
De hogepriester had een gouden beker en schepte het water uit, beter bekend
als de levende wateren (Mayim Hayim) en hield het water in de beker. Zijn
assistent hield een zilveren beker met wijn vast. De hogepriester nam de
speciale gouden karaf en vulde het met het levende water. Dan gingen de
congregatie weer naar de tempel, onder leiding van de hogepriester, die droeg de
gouden beker. Aangekomen bij de tempel, bracht hij de karaf tot aan het altaar,
en goot het water in de zilveren beker in de hoek. Een andere priester goot de
wijn van de andere karaf in de beker in de tegenoverliggende hoek. Deze
ceremonie is verbonden met de regenval van het komende jaar, en het gaat
gepaard met verlangen en gebeden voor de zegen over de aarde en haar
voortbrengsel.
Exodus 15: 1, 2 (SVJ)
1 Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den HEERE dit lied, en spraken,
zeggende: Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en
zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.
2 De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is
mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders
God, dies zal ik Hem verheffen!
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Psalm 118: 14, 15 (HSV)
14 De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
15 In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van
verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden,
De 7e dag, de laatste dag van het feest, zouden ze zingen: Jesaja 12: 2, 3,
omdat het ook zegt:
Jesaja 12: 2, 3 “Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben,
want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.
U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.”
Johannes 7: 2, 14, 37, 38 (HSV)
2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande.
14 Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de tempel en gaf
onderwijs.
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als
iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen
uit zijn binnenste vloeien.
Ten derde: Priesters gingen uit de Schone Poort van de Motzah Vallei en sneed
wilgentakken van 63,5 tot 76,2 cm in lengte. Net als een parade, zouden ze rijen
en rijen van priesters vormen, 76 cm uit elkaar, zwaaiend met de takken.
Tegelijkertijd marcheren beide groepen met de wind en het water terug naar de
tempel. Dit was symbolisch van de Geest die over Jerusalem komt. Als ze
eenmaal aangekomen zijn bij hun poorten, speelde een priester bekend als
“degene die doorboord is”, een fluit om de Wind en het Water te roepen om on
de Tempel binnen te gaan!!!!
Leviticus 23:36 (HSV) Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden.
Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een
vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel
dienstwerk doen.
Acht: shemini
#8066 acht

יְִׁ יִמְׁש

Samenkomst: atsarah/atsareth תֶרָ֫ ֲצע
#6116 samenkomst
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Het getal 7, dat een perfect getal is, beduidt een complete eenheid aangezien
elke week eindigt met de 7e dag die Sabbat heet. De 8e dag wordt de 1ste dag,
waarin er sprake is van nieuw begin.
2 Petrus 3: 12, 13 (HSV)
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag
waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen
brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
Deuteronomium 31: 10-12 (HSV)
10 En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van
het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest,
11 als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw
God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel
Israël voorlezen.
12 Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de
vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw
God, te vrezen en alle woorden van deze wet (Tora) nauwlettend te houden.
Jesaja 2: 1-5 (HSV)
1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en
Jeruzalem.
2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de
HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal
worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de
HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen
aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de
wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen
hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen
volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet
meer leren.
5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.
Micha 4:1,2 (HSV)
1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis
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van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven
zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen.
2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de
berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons
onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want
uit Sion zal de wet (Tora) uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
Nehemia 8: 2-4, 9 (HSV)
2 verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort
ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest
brengen met de wet (Tora) van Mozes, die de HEERE Israël had geboden.
3 Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen
en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste
dag van de zevende maand.
4 Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het
morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen
die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel
het volk waren gericht op het wetboek.
9 Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de
betekenis, zodat men de voorlezing begreep.
Nehemia 8: 13-16, 19, 20 (NBG)
14 En op de tweede dag kwamen de familiehoofden van het gehele volk, de
priesters en de Levieten bij de schriftgeleerde Ezra bijeen, en wel om de
woorden der wet te onderzoeken.
15 Toen vonden zij in de wet, die de HERE door de dienst van Mozes gegeven
had, geschreven, dat de Israëlieten op het feest in de zevende maand in
loofhutten zouden wonen;
16 en dat zij een bevel zouden uitvaardigen en laten omroepen in al hun steden en
in Jeruzalem van deze inhoud: Trekt uit naar het gebergte en brengt het loof
van de olijfboom, van de olijfwilg, van de mirt, van palmen, van loofbomen, om
loofhutten te maken, zoals geschreven staat.
19 Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste
dag; zij vierden zeven dagen feest, en op de achtste dag was er een feestelijke
vergadering, volgens het voorschrift.
Soekot is aan ons door God gegeven om ons te instrueren hoe het leven eruit zou
zien tijdens de Messiaanse tijd waarin de kennis van de Messias en de Geest van
God zal de aarde bedekken zoals de wateren de zee bedekken.
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Shimini Atzaret / Simchat Tora was een dag van vreugde in de Tora! De 7-dagen
Feest der Ongezuurde Broden is verbonden met de 1e dag van het Feest van
Pinksteren, het Geven van de Thora. Dan heb je de 7 dagen Loofhuttenfeest, die
verbonden is met de één dag Feest van Vreugde in de Tora!
Deuteronomium 33: 2-4 (HSV)
2 Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon kwam Hij uit Seïr op. Hij
verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam met tienduizenden heiligen,
aan Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen.
3 Ja, Hij heeft de volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw hand, Zíj zitten aan Uw
voeten en vangen iets op van Uw woorden.
4 Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jakob.
Tora: Tora
#8451 van #3384 yarah/yara – een oud woord (primitieve stamwoord) wordt het
beste vertaald met: te vlooien/stromen als water (dat wil zeggen regenen), om
erop te wijzen (zoals met een vinger wijzen), om les te geven.
Water wordt vergeleken met de Tora, die neerstroomt van een hoge plaats naar
een lage plaats.
Ezechiël 34:26 (HSV) Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen
geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er
zijn.
Psalm 72: 6-8 (HSV)
6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de
aarde bevochtigen.
7 In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot
de maan er niet meer is.
8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der
aarde.
Habakuk 2:14 (HSV) Want de aarde zal vol worden met de kennis van de
heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Hosea 6: 3 (HV)
3 Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn
verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,
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als late regen, die het land natmaakt.
Joël 2: 23 (HSV) En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw
God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen
neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand.
Deuteronomium 32:2 (HSV) Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn
woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als
regendruppels op het gewas.
Hooglied 2: 10-11 (HSV)
10 Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn
allermooiste, en kom!
11 Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan.
Hooglied 2: 16-17 (HSV)
16 Mijn Liefste is van mij en ik ben van Hem, Die de kudde weidt tussen de lelies,
17 tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn
Liefste, en wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van
Bether.
Hooglied 3: 1, 2 (HSV)
1 Op mijn bed zocht ik in de nachten Hem Die ik innig liefheb, Ik zocht Hem,
maar ik vond Hem niet.
2 Ik dacht: Laat ik toch opstaan en in de stad rondtrekken, door de straten en
over de pleinen, Hem zoeken, Die ik innig liefheb. Ik zocht Hem, maar ik vond
Hem niet.
Hosea 5:6 (HSV) Met hun schapen en hun runderen zullen zij de HEERE gaan
zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden: Hij heeft Zich aan hen onttrokken.
Jeremia 7:13 (SVJ) En nu, omdat gijlieden al deze werken doet, spreekt de
HEERE, en Ik tot u gesproken heb, vroeg op zijnde en sprekende, maar gij niet
gehoord hebt, en Ik u geroepen, maar gij niet geantwoord hebt;
Jeremia 29: 13 (HSV) U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult
vragen met heel uw hart.
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Hooglied 5:2-6 (WV 1995)
2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ik hoorde mijn lief kloppen: Doe open,
mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn mooiste. Mijn hoofd is nat van de dauw,
mijn lokken zijn vochtig van de nachtelijke nevels.
3 Maar ik heb mijn kleed al uitgetrokken, moet ik mij weer aankleden? Ik heb
mijn voeten gewassen, moeten ze weer vuil worden?
4 Daarop stak mijn lief zijn hand door de opening in de deur. Ik kreeg met hem
te doen.
5 Ik stond op om de deur open te doen voor mijn lief. Mijn handen dropen van
mirre, van mijn vingers vloeide de mirre op de handgrepen van de grendel.
6 Ik opende de deur voor mijn lief, maar mijn lief was weg, verdwenen. Ik ging
achter hem aan; ik zocht hem, maar ik vond hem niet; ik riep hem, maar hij
antwoordde niet.
Spreuken 1: 23-28 (HSV)
23 Keert u zich tot Mijn bestraffing, zie, Ik zal Mijn Geest over u uitstorten,
Mijn woorden u bekendmaken.
24 Omdat Ik riep, maar u weigerde, Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht
op sloeg,
25 omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild,
26 daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst
komt,
27 wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een
wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen.
28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij
ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden,
Jesaja 55:6 (HSV) Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl
Hij nabij is.
Hosea 10:12 (HSV) Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goedertierenheid!
Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! Het is tijd om de HEERE te zoeken, totdat
Hij komt en het laat regenen: gerechtigheid over u.
Johannes 7: 37, 38 (HSV)
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als
iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen
uit zijn binnenste vloeien.
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Johannes 7: 40, 47-49 (HSV)
40 Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Híj is werkelijk de
Profeet.
47 De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid?
48 Heeft iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën?
49 Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt.
Jeremia 2: 8 (HSV) De priesters zeiden niet: Waar is de HEERE? en zij die de
wet hanteerden, kenden Mij niet; de herders kwamen in opstand tegen Mij, en de
profeten profeteerden namens de Baäl. Ze gingen achter dingen aan die niet van
nut zijn.
Jeremia 2: 12, 13 (HSV)
12 Ontzet u hierover, hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreekt de HEERE.
13 Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend
water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die
geen water houden.
De volgende dag op Simchat Tora, in plaats van dat ze zich verheugen in de
Thora, proberen ze iemand te doden:
Johannes 8: 1-5 (HSV)
1 Jezus echter ging naar de Olijfberg.
2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar
Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.
3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op
overspel betrapt was.
4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem:
Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.
5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat
zegt U? (War is het Woord van de Heere?)
Deuteronomium 19: 16-19 (HSV)
16 Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen
wegens afvalligheid,
17 dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben, voor het aangezicht van
de HEERE gaan staan, voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die
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dagen zijn,
18 en de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een
valse getuige, heeft hij vals getuigd tegen zijn broeder,
19 dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u
het kwaad uit uw midden wegdoen.
Leviticus 20:10 (HSV) Een man die met de vrouw van iemand anders overspel
pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood
worden, de overspeler en de overspeelster.
Johannes 8: 6-9 (HSV)
6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te
klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie
van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.
8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.
9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg,
de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd
alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.
Jeremia 17: 13, 14 (HSV)
13 HEERE, Hoop van Israël,
allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen
in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water,
de HEERE, verlaten.
14 Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost
worden, want U bent mijn lofzang.
Hosea 8: 8-12 (SVJ)
8 Israël is verslonden; nu zijn zij onder de heidenen geworden, gelijk een vat,
waar men geen lust toe heeft.
9 Want zij zijn opgetogen naar Assur, een woudezel, die alleen voor zichzelven
is; die van Efraïm hebben boelen om hoerenloon gehuurd.
10 Dewijl zij dan onder de heidenen boelen om hoerenloon gehuurd hebben, zo
zal Ik die nu ook verzamelen; ja, zij hebben al een weinig begonnen, vanwege den
last van den koning der vorsten.
11 Omdat Efraïm de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen, zo zijn hem de
altaren geworden tot zondigen.
12 Ik schrijf hem de voortreffelijkheden Mijner wet voor; maar die zijn geacht

El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008
16

als wat vreemds.
Hosea 4:6 (HSV) Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de
kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.
Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
Leviticus 23: 42, 43 (HSV)
42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël
moeten in loofhutten wonen,
43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet
wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.
Duizenden Sukkahs bezaaien de heuvels mijlen rondom de stad!
Johannes 1:14 (HSV) En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons
gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
Woonde/gewoond: skenoo (Gk)
#4637 om een tent op te zetten of wonen in een tent, kamperen, verblijven
(zoals God deed vroeger in de Tabernakel).
Wanneer zijn ze begonnen om de tabernakel te bouwen?
Lukas 1: 5, 8, 9 (SVJ)
5 In de dagen van Heródes, den koning van Judéa, was een zeker priester, met
name Zacharias, van de dagorde van Abía; en zijn vrouw was uit de dochteren van
Aäron, en haar naam Elizabet.
8 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de
beurt zijner dagorde.
9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen, dat hij
zoude ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen.
1 Kronieken 24:1,2,10,19 (HSV)
1 Wat de nakomelingen van Aäron betreft, waren dit hun afdelingen. De zonen
van Aäron waren Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar.
2 Nadab stierf echter met Abihu tijdens het leven van hun vader, en zij hadden
geen zonen, zodat Eleazar en Ithamar als priester dienden.
10 het zevende op Hakkoz, het achtste op Abia;

El Shaddai Ministries © Alle Rechten Voorbehouden 2008
17

19 Dit zijn hun ambtsgroepen voor hun dienstwerk om het huis van de HEERE
binnen te gaan, overeenkomstig de bepaling door de hand van hun vader Aäron,
zoals de HEERE, de God van Israël, hem geboden had.
Lukas 1:10, 11 (HSV)
10 En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het
reukoffer.
11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van
het reukofferaltaar stond.
Menigte: pléthos (Gk)
#4128 een volheid, dat wil zeggen een groot aantal, menigte, bevolking
Lucas 1:23, 24 (WV- 1995)
23 Zodra zijn tempeldienst was afgelopen ging hij naar huis.
24 Niet lang daarna werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Zij hield zich vijf
maanden lang verborgen. Ze zei:
Lukas 1:26, 35, 36 (HSV)
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in
Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het
Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom.
Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
Lukas 1:56 (HSV) En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde
terug naar haar huis.
Lukas 2: 6, 7 (HSV)
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij
baren zou,
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem
in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Waarrom?)
Doeken: sparganoó (Gk)
#4683 (wat betekent “inwikkelen” “inwinden” met windsel); om een baby in te
wikkelen (net als een baby wordt gewikkeld volgens de gewoonte in het verre
Oosten): Jesjoea is gewikkeld in priesterlijke kleding!!
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Lukas 2: 8-11 (WV-1995)
8 Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht
te houden bij hun kudde.
9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer
omstraalde hen. Ze schrokken hevig.
10 Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een
grote vreugde voor het hele volk.
11 Vandaag is in de stad van David uw Redder geboren; Hij is de Messias, de
Heer.
Lukas 2:1 (HSV)
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus
dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
Een van de belangrijkste aspecten van de Feest van Soekot (Loofhuttenfeest) is
het Bijbelse gebod:
Deuteronomium 16:14 (HSV) Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw
slaaf en uw slavin, en de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die
binnen uw poorten zijn.
Er zal een feest op de verjaardag van Mijn Zoon zijn en u zal zingen en blij zijn!
Psalm 118: 14, 15, 21 (HSV)
14 De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.
15 In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van
verlossing: De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden,
21 Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent.
(Jesjoea!!!!!)
Psalm 118: 24, 25 (HSV)
24 Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons
verheugen en verblijd zijn.
25 Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed.
Lukas 2:13, 14 (HSV)
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die
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God loofde en zei:
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een
welbehagen.
Numeri 29: 35 (HSV) Op de achtste dag moet u een bijzondere samenkomst
houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
Genesis 17: 10 (HSV) Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en
uw nageslacht na u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden.
Lukas 2:21 (HSV) En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden
moest, werd Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel
voordat Hij in de moederschoot ontvangen was.
Lukas 2:22-24 (HSV)
22 En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren,
brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen,
23 – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de
moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden –
24 en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere,
een paar tortelduiven of twee jonge duiven.
Leviticus 12: 6, 8 (HSV)
6 Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij
zijn, moet zij een lam van een jaar oud als brandoffer en een jonge duif of
tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van
ontmoeting.
8 Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij twee
tortelduiven of twee jonge duiven nemen, een als brandoffer en een als
zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein.
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