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Loofhuttenfeest dag 8:  de voltooide triomf van de Messias   

14 okt. 2017     

We zijn inmiddels beland op dag 8 van het Loofhuttenfeest gerekend vanaf de 

najaarsequinox.  

Op de 1ste dag van het LHF heb ik gezegd dat het Heilsplan voor deze wereld 

symbolisch verborgen zit in de profetische feesten van JHWH die we na kunnen 

lezen in het Woord; laten we daarom eerst eens specifiek nalezen wat de Schrift 

zegt over dit prachtige najaarsfeest: 

Leviticus 23: 39-42 Maar vanaf de 15de dag van de 7de maand, wanneer u de opbrengst van 

het land ingezameld hebt, moet u het feest van JHWH 7 dagen lang vieren. Op de 1ste dag is het 

rustdag en op de 8ste dag is het rustdag. Op de 1ste  dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke 

bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich 7 

dagen lang voor het aangezicht van JHWH, uw God, verblijden. Dat feest voor JHWH moet u per jaar 

7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening,  al uw generaties door. In de 7de  maand moet u 

het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten 

wonen, 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 JHWH, uw God. 

Ik zei ook dat het Heilsplan niet alleen is opgetekend in de Bijbel, maar ook te 

lezen valt aan de hemel in 48 sterrenbeelden (12 x4).  

Job noemt dit de mazzaroth. Wij kennen het als de melkweg 

 
 

Dat er aan de sterrenhemel schijnbaar wat waar te nemen is werpt nieuw licht op 

het advies van Jesjoea” “kijk omhoog en hef uw hoofd op” als hij spreekt over de 

omstandigheden ten tijde van de doorbraak van het Koninkrijk  in het evangelie 

van Lucas hoofdstuk 21: 25-28 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren,  Dit 

gedeelte eindigt met de woorden: Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan 

omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. 

 

Deze tekst geeft duidelijk aan dat er naast tekens aan de zon en de maan ook 

tekens te lezen zijn in de sterren. De sleutel om die tekens aan de hemel te 

kunnen lezen zit hem in het benoemen van de naambetekenis van de sterren op 

zich en in hun samenstand en volgorde. Want in de Bijbel geldt de stelregel dat 

een naam iets zegt over de naamdrager of over diens bestemming. 

Dat geldt voor personen maar ook voor bijvoorbeeld de sterren, lezen we in 

Psalm 147:4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. 
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Ook wordt dit bevestigd in Jesaja 40:26  Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze 

dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept 

door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één. 

Het Heilsplan staat dus aan de hemel in de betekenis van o.a. de sterren, én is 

opgetekend in het Woord. Beide kanten vinden we terug in Psalm 19. 

  

Psalm 19:2-5 De hemel vertelt JHWH’s eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 

Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden 

zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot 

aan het einde van de wereld. 

Vers 8 springt ineens over naar een lofzang op de Torah.. De wet van JHWH is 

volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van JHWH is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige 

wijsheid. 

U kent vast wel de bekende tekst waarin JHWH aan Abraham de vraag stelt of hij 

de sterren kan tellen uit Genesis 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch 

naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht 

zijn. 

Het woord tellen is H5608 caphar; Dit kan echter ook verteld worden met 

verhalen of verkondigen! Het kan zomaar zijn dat dit de juiste vertaalkeuze had 

moeten zijn voor het gesprek tussen Abraham en de Vader. Abraham was vast in 

staat om ook de sterren te lezen en kon beamen dat er nageslacht belooft werd 

in de sterren. Wat nieuw voor hem was op dat moment is dat hij het geheel op 

zichzelf mocht gaan betrekken! 

We hebben inmiddels een tekst gelezen in het Woord over het Loofhuttenfeest. 

En net als vorige week gaan ook wij nu proberen kennis aan de hemel op te doen 

m.b.t. het Loofhuttenfeest en wel over het laatste onderdeel van dit feest: de 8ste 

dag.In alle nederigheid willen we bezien in hoeverre we dit op onszelf mogen 

betrekken. 

Vorige week bestudeerden we het sterrenbeeld Kreeft en de redelijk bekende 

grote en kleine beer die aan dit sterrenbeeld verbonden zijn. De namen van deze 

sterrenbeelden hebben in werkelijkheid veel van doen met schaapskooien, 

allerlei soorten vee en een herder. 

  

We gaan nu echter kijken naar deel 4 van het 3de hemelboek waarin het slot van 

het Heilsplan verteld wordt via de namen van de sterren die daar in staan.  

Daarvoor moeten we gaan kijken naar het sterrenbeeld Leeuw.  



3 
 

         
Dit laatste sterrenbeeld sluit aan bij het 1ste sterrenbeeld van de Mazzaroth; het 

sterrenbeeld maagd. Die 2 aan elkaar vast verklaren het raadsel van de 

oorsprong van de Egyptische sfinx.  

Voor wie zich afvraagt: ja maar ik zie helemaal geen Leeuw in die aangegeven sterren 

constellatie.. realiseer je dat alle volken en alle culturen/godsdiensten wereldwijd het 

eens zijn over deze sterrenbeelden! Het laat maar zien dat de Schepper van hemel en 

aarde vanaf het begin onderwijs heeft gegeven hierover, te beginnen bij Adam met wie 

Elohiem wandelde in de Hof van Eden en zo verder.. 

Het sterrenbeeld leeuw staat in het vaandel van-, en is verbonden met de stam 

Juda Genesis 49:8,9 Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek 

van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp; van 

je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een 

leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 

 
Aan de hemel bevind het sterrenbeeld leeuw zich boven het hoofd van de grote 

slang Hydra; dit doet natuurlijk direct denken aan de belofte uit Genesis 3:14, 

15 Toen zei JHWH God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee 

en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw 

leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u  en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 

Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 
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De Egyptische naam van het sterrenbeeld Leeuw is Pi Mentekeon; dat betekend: 

het uitgieten  Niet van het water van de Nijl- dat is een verdraaiing van de 

werkelijkheid-  maar het uitgieten van de Goddelijke beker van Gramschap over 

de oude slang. 

De Hebreeuwse naam van het sterrenbeeld Leeuw is Arieh; dat staat voor een 

volwassen, geslachtsrijpe leeuw. De Syrische naam van het sterrenbeeld Leeuw 

is Aryo: verscheurende Leeuw. In het Arabisch: Al Asad. 

In de profetie van Nahum over de ondergang van Ninevé zien we een glimp 

terug van de Leeuw van Juda die in de toekomst oordeel zal vellen over het 

Assyrië van de eindtijd: Nahum 2:12 De leeuw verscheurde genoeg voor zijn welpen en 

wurgde voor zijn leeuwinnen, en hij vulde zijn holen met prooi, zijn verblijfplaatsen met het 

verscheurde.  

En ook de ziener Bileam die gestuurd werd door JHWH om Israël te zegenen 

profeteert over de komende Messias als Leeuw van Juda in Numeri 23:8b en 9a 

Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden; hun beenderen zal hij breken, en met zijn pijlen 

doorboren. Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin; wie zal hem doen 

opstaan? 24 Zie, een volk, het staat op als een leeuwin, als een leeuw richt het zichzelf op; het gaat 

niet liggen, voordat het zijn prooi opgegeten heeft en het bloed van zijn slachtoffers gedronken 

heeft. 

Leo is een constellatie van 95 sterren. De meest heldere ster zit op de plek van 

het hart: de Regulus: onder de voet lopen 

De ster die in de punt van de staart zit is Denebola: de Rechter of Heer die komt. 

  

Er zijn sterren met de naambetekenis: verheerlijking, uitstralen, het 

samenvoegen (de dierenriem/de 2 huizen van Israël) bestraffen, verscheuren, de 

Rechter die in bezit neemt of komt, de vijand tot zwijgen gebracht. 

Al deze betekenissen passen precies bij de Messias die deze rol op zich zal 

nemen na de wederkomst; we lazen dat al in Genesis 49 en Numeri en ook valt 

dit te lezen in Openbaring 5:5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de 

Leeuw Die uit de stam van Juda is,  de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen 

en zijn zeven zegels te verbreken. 
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Het verhaal aan de hemel in sterrenbeeld Leeuw komt hiermee overeen met de 

Schrift. We zien het verhaal nog gedetailleerder terug in de 3 sterrenbeelden die 

met Leeuw verbonden zijn. Dat zijn  

 Hydra: de oude Slang, dat is de duivel,  

 Crater: de Beker van de Goddelijke toorn die over de slang wordt 

uitgegoten 

 Corvus: Kraai of Raaf. De roofvogels/aaseters verslinden hem. 

Als je naar de posities kijkt van deze sterrenbeelden aan de hemel dan lijkt het 

wel een stripverhaal. 

   

In Openbaring 20:7-10 lezen we dat aan het einde van de 1000 jaar vrede 

Satan nog even wordt losgelaten voordat hij vernietigd wordt door de Messias.  

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden 

losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde 

bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de 

zee. >> En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de 

heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En 

de duivel, die hen misleidde,  werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en 

de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. 

 

Hydra betekend: hij is verafschuwd 

 

Het is een heel breed uitgestrekt sterrenbeeld (over 100 graden) bestaande uit 60 

sterren. De meest heldere ster is Al phard: de afgescheidene, verborgenen 

Andere sterren heten de verafschuwde, en de doorboring van de bedrieger. 
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Satan zal te maken krijgen met de beker van de Goddelijke toorn van de Vader 

krijgen die over zal worden uitgegoten. Dat is verbeeld in het volgende 

sterrenbeeld Crater (Beker). 

We lezen dat bijvoorbeeld in Psalm 75:8 en 9: maar God is Rechter: Hij vernedert de 

een en verhoogt de ander. Want in de hand van JHWH is een beker. Daarin schuimt de wijn, 

overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit; zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op 

de bodem opdrinken. 

Psalm 11:6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een 

verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. 

 

Dat is een heel ander soort beker als dat de Grieken er van gemaakt hebben: de 

wijnbeker van Bacchus, de god van de wijn.. 

De werkelijke functie van die beker lezen we in Openbaring 14:9, 10 een derde 

engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het 

merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de 

toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden 

 in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. 

En Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de 

heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar  de 

drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.  

 

De Beker bestaat uit 13 sterren, het getal van afvalligheid en opstandigheid en is 

verweven met het sterrenbeeld slang want 2 sterren behoren tot beide 

sterrenbeelden.  

 

Dan volgt nog het allerlaatste sterrenbeeld Corvus (Kraai of Raaf). 

Het staat voor roof en aasvogels die satan zullen verslinden na zijn ondergang.  

In de naam van dit sterrenbeeld zit de betekenis: de vijand uiteengevallen of 

mislukt.  
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Het sterrenbeeld bestaat uit 9 sterren (9 spreekt van oordeel) De heldere ster die 

het oog vormt betekend in het Hebreeuws vervloekt.  

De ster in de rechtervleugel heeft de Hebreeuwse naam oreb: raaf.  

 

David, een typebeeld van de Messias spreekt tegenover de reus Goliath, 

typebeeld van Satan, in 1 Samuel 17:46 Op deze dag zal JHWH u in mijn hand 

overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van 

het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de 

aarde zal weten dat Israël een God heeft. 

Dat dit wijst naar de toekomst profetisch zien we mooi terug in Openbaring 

19:17 en 18 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels 

die hoog aan de hemel vlogen:  Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te 

eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van 

paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. 

De besproken constellaties die aan het Sterrenbeeld Leeuw vastzitten staan dus 

zo bij elkaar aan de hemel: 

 

Het onderwijs in Leeuw en de bijbehorende sterrenbeelden komt compleet terug 

in Jeremia 25 Dat is een hoofdstuk vol oordeel waarvan we de voltrekking 

kunnen lezen in diverse hoofdstukken van Openbaring. Maar waar Openbaring 

mee eindigt is een beschrijving van wat er in de eeuwigheid staat te gebeuren.  

Het ziet er naar uit dat dit stukje heilsgeschiedenis niet aan de hemel is 

beschreven? Zou de reden zijn dat in de eeuwigheid de zon, maan en sterren 

geen rol meer spelen?  

Zoals we kunnen lezen in Openbaring 21:23 En de stad heeft de zon en de maan niet 

nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,  en het Lam is haar lamp.  
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en 22:5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de 

Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. 

Of de 8ste dag nu wel of niet aan de hemel getekend staat, deze dag staat in 

iedergeval wel in het Woord beschreven en ik stel voor dat we eindigen met dat 

gedeelte met elkaar te lezen: Openbaring 21:1-22:5 

Een bijzonder en heerlijk toekomst perspectief! 

           
Charlie Lengkeek 


