Loofhuttenfeest dag 1 “opgelucht ademhalen”

En weer zijn we een stapje verder in de feestencyclus die profetisch spreken over de (nabije)
wederkomst van de Messias.
We stonden stil bij de dag van de Bazuin; een alarmroep om oordeel en verlossing door oordeel
heen.
Vervolgens stonden we stil bij de Grote Verzoendag als een realiteit die al gaande is omdat Jesjoea
als Hogepriester naar de orde van Melchizedek voor ons pleit bij de Vader, maar zeker ook nog een
toekomstige vervulling heeft omdat deze dag de wederkomst van de Messias symboliseert die dan
niet zal komen als Lam maar als Leeuw om de Goddelozen te oordelen en de rechtvaardigen te
redden: 1Thessalonisenzen 4:16-18 Want de Heere* Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel
en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Messias zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar
een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met
deze woorden.
*Heere is Kurios= meester; en God is de Vader –theos in het Grieks.. en dan lezen we over een

ontmoeting in de lucht- dat is geen opname maar een binnen- halen van de Messias hier op aarde- en
wel heel fysiek. De Messias zal immers gaan regeren hier op aarde!? Wij zullen met hem zijn hier op
de aarde en niet in de hemel. Psalm 115:16 zegt: De hemel, de hemel is van JHWH, maar de aarde heeft Hij
aan de mensenkinderen gegeven.

Ook 1Korinthe 15:51,52 spreekt er op de zelfde manier over de bazuin: Zie, ik vertel u een geheimenis:
Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een
oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen
opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Ik begrijp nu dat deze bazuin de 7de bazuin moet zijn uit Openbaring en dat dit heel goed de lange
bazuinstoot zou kunnen zijn die nu al 1 keer per jaar profetisch geblazen wordt ter afsluiting van de
Grote Verzoendag: de Tekiah Gedolah. Die staat immers voor de laatste bazuin met de boodschap:
Vrederijk in zicht!
Wat moet dat een bijzondere tijd gaan worden. De geheiligden in Messias zullen in een ondeelbaar
ogenblik verandert worden.. wat heeft dat te betekenen?
De 2de brief aan de Korintiërs tenslotte bij dit uitstapje, in Hst. 4 en 5 spreekt er over; is citeer 2
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Korinthe 5:4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen
immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.

Ah.. ons lichaam is een tent en die zal in de aanloop naar het Loofhuttenfeest overkleed gaan
worden!
Krijgen de geheiligden dan een lichaam zoals het opstandingslichaam van Jesjoea? Dat betekend dat
we ons dan ineens heel makkelijk over grote afstanden kunnen verplaatsen en door deuren en
muren heen kunnen lopen. De herverzameling naar Israël; wordt dan cool en ook een makkie!
Hoe mooi passen de beelden bij het Loofhuttenfeest!
Want waar Pesach staat voor het begin van de uittocht uit Egypte op de 15de van de 1ste maand –
verlossing van slavernij, - het herstel van Godsdienstvrijheid en - het begin van de woestijnreis .. staat
het LHF, dat begint op de 15de van de 7de maand voor - het einde van de woestijnreis, - de aankomst
en in het beloofde land als een nationaal en territoriaal onafhankelijk land.
Ja dan is daar eindelijk dat prachtige najaars oogst feest: het Loofhuttenfeest!
Aangezien yom teruah en yom kippur dit jaar niet in vervulling zijn gegaan kunnen we voor dit jaar
ook soekot alleen profetisch blijven repeteren. Nu laat ik me ook de Hebreeuwse naam van het feest
ontvallen:

We hebben eerder naar het 1ste gebruik van het woord sjofar en het woord kippur gekeken- dus ook
maar even soekot afchecken: Het 1ste gebruik is in Genesis 33:17 Maar Jakob trok naar Sukkoth. En hij
bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkoth.

Hier zien we al een piekklein chiasme met als centrale as: huis en hutten.
Dat is interessant omdat Jakob na een ballingschap, op de vlucht voor Ezau, terug keert naar het
beloofde land! -neen profetisch verhaal van de ballingschap in Egypte.
Het nageslacht van Jakob, het volk Israël, bestaande uit de 12 stammen van de 12 zonen van Jakob
keerden ook terug naar het beloofde land vanuit Egypte.
En zoals Jakob tijdelijk zijn vee in soekot liet wonen toen ze in het beloofde land arriveerden, zo zal de
Messias als de goede Herder zijn kudde mogelijk tijdelijk in soekot’s laten wonen bij de definitieve
profetische vervulling van deze geschiedenis van Jakob. Want wie weet hoe de wereld en de huizen in puin
liggen door alle eindtijd rampen en zal er eerst wederopbouw moeten plaats vinden. Ook kan er huizentekort
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zijn door de massale terug keer van de 2 huizen! Uiteraard staat de soeka ook voor de gedachtenis aan de
beschermde hand van de Vader in de woestijn na de uittocht.

Dat tijdelijk onderdak voor het vee van Jakob, daar zullen de dieren in iedergeval wel blij mee zijn
geweest. En ook lezen we nergens dat de generatie die Israël in mocht trekken morde omdat ze
tijdelijk in hutten moesten wonen! Het was en is een vreugdevol feest wat je opgelucht doet
ademhalen als je bedenkt waar het allemaal voor staat.
Laten we om te beginnen de instelling van dit feest lezen, net als bij de andere feesten: Leviticus 23:
33-35 JHWH sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende
maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor JHWH. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst.
Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u JHWH vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag
moet u een heilige samenkomst houden en JHWH een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst.
U mag geen enkel dienstwerk doen.

Lees eventueel ook nog de verzen 39-42 van dit hoofdstuk.
Ook in Deuteronomium 16:13-15 lezen we een mooie beschrijving van soekot: Het Loofhuttenfeest
moet u zeven dagen houden, als u de oogst van uw dorsvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. 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. Zeven dagen moet u het feest vieren voor JHWH, uw God, op de plaats die
JHWH zal uitkiezen. Want JHWH, uw God, zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen;
daarom moet u werkelijk blij zijn.

In deze laatste beschrijving lezen we tot 3 keer toe dat we blij mogen zijn.. wat zeg ik: moeten zijn!
Waarom? Er zijn vele punten op te noemen; denk daar maar eens over na.
Al deze zaken zijn samen te vatten onder: “opgelucht ademhalen” want de verlossing is gekomen(of
zal zeker komen).

We mogen daar zeker van zijn want ook Jesjoea roept ons op “omhoog te kijken” 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, en op de aarde benauwdheid
onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de
mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want
de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen
zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te
geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
Jesjoea is eerlijk over de dingen die gaan komen maar verzekerd de goede afloop: uw verlossing is
nabij! En Zijn advies daarbij is: kijk dan omhoog en hef uw hoofd op

kijk dan omhoog! Zelfs de Kingsfisher doet mee
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Kijk dan omhoog.. omdat verlossing nabij is… maar is het een omhoog kijken in het luchtledige of is
het misschien ook nog een kijken naar iets?
Bloedrode manen en zonsverduisteringen liggen voor de hand, maar wat dacht u van de sterren! Ook
die staan in Lucas 21:25 als 3de vermeld.

Ook de wijzen uit het oosten deden dat en wat een ontdekking
deden die! Helemaal niet vreemd dat Jesjoea dat advies dus geeft in Lucas want het staat al in
Genesis 1:14-16. JHWH schiep de 2 grote lichten voor tekenen(owth) en gezette tijden (moadiem). Het grote
licht voor de dag (zon)en het kleine licht de sterren.
Ik borduur even door op de sterren als tekens.

U weet vast wel dat de zon het middelpunt is van ons zonnestelsel..
De aarde draait nu in 365 dagen in een baan om de zon. In de hemelkoepel die daar weer om heen
ligt zitten miljoenen sterren en ook andere zonnestelsels.. Misschien is je aan de hemelkoepel wel
eens opgevallen dat er een sluier van sterren langs de hemel loopt. Dat is het melkwegstelsel.

De melkweg(Nedederlands) Zodiac(Grieks) Mazzaroth(Hebreeuws)

In dat melkwegstelsel zitten 12 prominente sterrenbeelden. Voor elke maand is er een sterrenbeeld.
Elke maand staat de zon tegenover 1 van de 12 sterrenbeelden. Hoe werkt dat? Kijk maar naar het
plaatje.
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Die sterrenbeelden hebben tegenwoordig veelal Griekse namen, hoewel, sommigen nog hun échte
oude Hebreeuwse naam hebben.. Een paar komen we er tegen in de Bijbel. Al de 12 prominente
sterrenbeelden bij elkaar in de “melkweg” staan vermeld als “de Mazzarot” in wat w.s. het oudste
Bijbelboek is (2000v.C.) Job 38:31 en 32 Kunt u de banden van het Zevengesternte vastbinden (de
pleïaden) , of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazzarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd, en
kunt u de Wagen (wat wijn nu kennen als Grote Beer/steelpan) met zijn kinderen leiden?

Van die sterrenbeelden zijn vele mensen zich wel bewust.. velen voorspellen er de toekomst mee!
Dat valt echter onder de noemer astrologie.

De Bijbel verbiedt dat echter!
Deuteronomium 4:19 Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en
de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te
dienen.

Maar gooi nou “het kind niet met het badwater weg”! Je kunt op andere manieren wél naar de
sterren kijken. Dat heet astronomie.. hoe groot is een ster.. hoe ver weg, samenstelling etc.
En het mooie is dat je vanuit de astronomie met Bijbelse ogen kunt kijken naar de symbolische
betekenis van de sterrenhemel!
Want wist u dat JHWH het hele heilsplan wat hij voor ogen heeft met deze wereld gesymboliseerd
heeft in de sterren?
U weet vast wel dat naamgeving in de Bijbel en in het Jodendom erg belangrijk is; je naam zegt iets
over je identiteit en/of je bestemming.
Dat geldt voor personen maar ook voor de sterren: Psalm 147:4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze
alle bij hun naam.

Psalm 19:2 sluit daar mooi op aan: De hemel vertelt JHWH’s eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn
handen.

De Psalm vervolgt in vers 3-5: 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.

Er is dus kennis en er zijn richtlijnen op te doen door omhoog te kijken naar de hemel bij nacht! Als
dat goed tot je doordringt dan kom je tot de schrikbarende conclusie dat wij dat behoorlijk zijn kwijt
geraakt; is het niet!?
Maar Prijst JaH, we leven in een tijd van herstel, dus ook op het vlak van het kennis opdoen aan de
hemel is het nooit te laat om “tesjoeva” te doen!
Zou het nou niet leuk zijn om een poging te wagen wat kennis aan de hemel op te doen m.b.t. het
Loofhuttenfeest?! Laten we een poging wagen!
Met dank aan dhr Bullinger die daar een prachtig boekje aan gewijd heeft: het getuigenis van de sterren. Nota
bene al geschreven aan het begin van de 19de eeuw! Ja, de Sterrenbeelden zijn ontworpen om de grote

5

belofte uit Genesis 3:15, uit te beelden: 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.

Thema van deze belofte is: De hoop voor de hele schepping is verbonden aan een komende Verlosser.
Een Messias die geboren moest worden uit een vrouw, moest eerst lijden om daarna glorierijk te
overwinnen. Eerst verwond, maar vervolgens degene die verwonde, vermorzeld.
Er zijn 12 prominente sterrenbeelden in de dierenriem en aan elk sterrenbeeld zitten weer 3 andere
sterrenbeelden; 1+3=4 x12=48 sterrenbeelden. En al die 48 sterrenbeelden vertellen symbolisch dat
verhaal in een jaar tijd en wel in de juiste volgorde!
De 48 sterrenbeelden zijn opgedeeld in 3 zogenaamde hemelboeken. Er wordt gezegd dat Henoch
zonder twijfel de profetische betekenis van de hemelboeken geordend heeft.
Elk boek bestaat dus uit 12 sterrenbeelden.
Die 3 boeken hebben als thema:
•
•
•

De 1ste komst van de Verlosser
De verlosten vrijgekocht
De 2de komst van de Verlosser.

Het 3de boek heeft als thema: de wederkomst van de Messias.
Het hoofd-sterrenbeeld is Taurus (stier). Dit sterrenbeeld van de Dierenriem staat voor de Messias
die komt om te regeren.

Vroeger keek men zéér nadrukkelijk naar de sterren maar toen het geschreven Woord kwam nam
dat af. Men keek niet meer omhoog maar omlaag, de boeken in.. Psalm 19 geeft echter BEIDEN aan
als bron van kennis. De switch zie je bij vers 8 vanuit een lofzang op de schepping gaat de psalmist
over op een lofzang op de Torah.
Het begin van de dierenriem, en daarmee het begin van het verhaal van het Heilsplan voor deze
wereld, geschreven in de sterren, is sterrenbeeld maagd (Mirjam die zwanger werd van de Messias) en
het eindigt met leeuw (Jesjoea in zijn rol als Rechter en Verlosser).
De Egyptenaren verbonden deze 2 sterrenbeelden met elkaar tot de sfinx: achterlijf van een Leeuw
en de voorkant is de vrouw!
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Aangezien de najaarsfeesten staan voor de eindfinale van het heilsplan gaan we ons richten op het
derde boek aan de hemel met als thema DE VERLOSSER en de heerlijkheid daarna volgend.
Deel 1 van dit boek, het sterrenbeeld Stier (Taurus) staat voor de Messias de komende rechter van
de aarde.
Aan dit sterrenbeeld is verbonden:
•
•
•

Orion: het licht breekt door in de persoon van de Messias.
Eridanus: rivier van de Rechter - wraak over Zijn vijanden breekt door.
Auriga: Herder- Veiligheid voor de vrij-gekochten in de dag van wraak.

Deze 4 constellaties passen dus goed bij de Grote Verzoendag en dit sterrenbeeld laten we dan ook
rusten.
N.b: Op de website staat onder het kopje kalender een woordverkondiging over de Orion.

Deel 2 van dit boek is Tweelingen (Gemini) dit staat voor de Messias als de Prins van vrede.
De 2 in tweelingen verwijst naar de Messias zélf die 2 rollen heeft: Redder (lam) & Verlosser (leeuw);
maar de 2 staat óók voor zijn volk: de twee verloste huizen van Israël.
Aan dit sterrenbeeld is verbonden:
•
•
•

lepus (haas) De vijand onder de voet vertreden
Canis major (grote hond) of Sirius: De komende glorierijke Vorst der vorsten
En Canis minor (kleine hond) of procyon: De verheven Verlosser

Ik stel me zo voor dat deel 2 past bij de 5 dagen tussen de Grote Verzoendag en de aanvang van het
Loofhuttenfeest.
Het belangrijkste sterrenbeeld van het 3de deel van het 3de boek is Kreeft met als thema: de
vrijgekochte bezittingen van de Messias in verzekerde bewaring

Aan dit sterrenbeeld zijn verbonden:
•
•
•

de ursa Minor (kleine beer); Dat is de kleinere kudde
De Ursa Major (Grote Beer) ; De kooi en de grotere kudde
En Argo (schip) de vrijgekochte pelgrims thuis

Deze constellaties passen bij uitstek bij het Loofhuttenfeest en het leuke is dat de grote en kleine
beer voor veel mensen heel bekend zijn en makkelijk te herkennen aan de hemel. Ze worden dan ook
wel benoemd als de grote en kleine steelpan.
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Het hele heilsplan aan de hemel eindigt met deel 4; het sterrenbeeld leeuw. Dat past perfect bij het
feest van de 8ste dag! De Messias in totale eindcontrole, die zijn toegekende autoriteit tenslotte ook
weer terug geeft aan de Vader JHWH.
We springen terug nu het sterrenbeeld Kreeft nader bekijken, nadrukkelijk in het thema
Loofhuttenfeest. De kreeft als nieuws aan de hemel dus.. maar zeker ook op aarde! They are coming!
Kreeften op straat!
EIS Kenniscentrum Insecten
21-SEP - Rode Amerikaanse rivierkreeften zorgden de afgelopen dagen voor heel wat onrust. Op verschillende
plaatsen in Nederland liepen de dieren over straat, tot grote verbazing, interesse of afgrijzen van menig
voorbijganger. Behalve een stortvloed aan meldingen kreeg Stichting EIS, die de ontwikkelingen op het gebied
van exotische kreeften op de voet volgt, veel vragen over de oorzaak van de migratie. Een sluitende verklaring
voor het fenomeen kan de stichting nog niet geven, maar duidelijk is dat massale kreeftverplaatsingen over
land zich voordoen na hevige regenval.

Kreeft aan de wandel door Emmeloord Artikel is geplaatst door
redactie op 31-08 - 09:17 EMMELOORD C Q trof dinsdagmiddag deze kreeft op straat aan in wijk De
Erven. Hoe het dier daar zo aan de wandel was, is hem een raadsel. Het was in ieder geval niet een
alledaags verschijnsel. Alle reden om de wandelende kreeft even op de foto te zetten.

*

Dus let op als je straks weg rijdt!

Maar dan de Kreeft aan de hemel: In de oude Dierenriem van Dendera wordt dit teken weergegeven
als een scarabee*; een tor. De Scarabee leeft eerst als worm in de aarde maar muteert dan als een
vliegende tor! Dus “van aards naar hemels..” . De naam van dit dier is Klaria = kudde.
De Arabische naam is Al Sartan= wie vasthoudt of bindt; en dat komt mogelijk van het Hebreeuwse
asar = samenbinden (Genesis 49:11)
Ook de Syrische naam sartano is: wie vasthoudt of bindt
In het Grieks is de scarabee: karkinos en in het Latijn cancer : houden of omringen.
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De constellatie Kreeft bestaat uit 83 sterren, en die hebben ook weer allemaal namen die met dit
thema verband houden, zoals: beschutting, schuilplaats, samengekomen duizenden, geitjes en
lammeren, noordelijke en zuidelijke ezel
Dit sterrenbeeld is verbonden met de stam Issaschar. Deze stam heeft in het stam-vaandel als
symbool een ezel: Genesis 49:14 Issaschar is een ezel met sterke beenderen, die tussen twee lasten ligt.
Toen hij de rust zag dat die goed was, en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en
verrichtte hij slaafse herendienst.

Is dat niet bijzonder? Beeld Issaschar hier niet de Messias uit tussen de 2 huizen van Israël die van de
Vader weet wat voor rust er klaar ligt voor de kudde? Een rust inclusief de vervulling van de
landsbelofte aan vader Abraham, Izak en Jakob? Met de opmerking dat de Ezel Bijbels gezien niet de
negatieve uitstraling heeft zoals in onze cultuur vaak het geval is! Bijbels gezien is een ezel slim, dienstbaar,
betrouwbaar en een sterk lastdier.

De ezel verbonden aan Issaschar op een
huidige postzegel!

De les in dit teken is dan ook dat de verloste kudde van de Messias veilig zal worden bewaard.
En dat is precies het thema van Loofhuttenfeest.
Zie je dat de namen van al die sterren geheel passen in dat thema?!
De 3 sterrenbeelden die met Kreeft of Scarabee zijn verbonden, zetten de volvoering van Vaders
Heilsplan aan de hemel verder uiteen:
•

Ursa Minor = kleine beer= de kleinere kudde, denk aan “de kleine rest” die behouden wordt.

Hier is sprake van verwarring uit onkunde of misleiding want in de oude Chaldeeuwse, Egyptische,
Perzische of Indische dierenriem is niets van een beer terug te vinden, laat staan een beer met een
grote staart!

Ooit een beer met een staart gezien?

En aan het einde van die staart zit dan ook nog eens een zeer belangrijke, wonderbare en
mysterieuze ster.. De centrale ster waaromheen alle andere sterren draaien: de poolster.
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Wat stellen de grote en de kleine beer dan wel voor? De sleutel tot een antwoord ligt in de meest
heldere ster in dit sterrenbeeld: dubheh= kudde dieren
In het Arabisch: Dubah = vee; In het Hebreeuws: Dohver= schaapskooi;
Dit woord heeft weer en woordverband met Dohveh = rust, veiligheid en sterkte;
Is het je al opgevallen dat AL deze betekenissen niets van doen hebben met beren!?
Het ware beeld is dus: 2 schaapskooien met rust en veiligheid voor de kuddes!
De verwarring is misschien ontstaan omdat het Hebreeuwse woord voor beer dov is. In het Arabisch/
Perzisch is dat: deeb en dob.
De kleine beer is dus de kleine kudde, de kleine rest die behouden wordt.
Maar de Bijbel spreekt anderzijds over ‘de schare die niemand tellen kan’! Dat is een grote kudde!
Dan ligt het voor de hand dat de Grote Beer de Grote Kudde daar voor staat.
Mogelijk staan deze kleine en grote kudde ook nog voor de 2 huizen van Israël: dat de kleine kudde staat voor
het huis van Juda en de grote kudde voor het huis van Israël.

•

Ursa Major = grote beer= de schapen en de Schaapskooi waar die rest in bewaard wordt

De meest heldere ster is dubhe = troep dieren, kudde
Merach = kudde in het Hebreeuws en in het Arabisch: gekocht
Er zijn sterren die: bezocht, beschermd en geteld heten. Anderen heten: geit, lam, dochters van de
samenkomst, beschermd, bedekt, verzoend, vrijgekocht, de laatste kudde, gezelschap van reizigers,
komen en gaan, aangewezen laats voor de schaapskooi !
Wat zegt Psalm 147:4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.
Ook Jesaja 40:26 is mooi in dit verband: 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.

Al deze namen, toegekend door de Vader aan de sterren, passen in één thema wat niets van doen
heeft met Griekse mythen van beren maar wel met het heilsplan waarin het zaad van Abraham
eindelijk veilig her verzameld wordt: Loofhuttenfeest!
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De Bijbel staat vol met tekstgedeeltes van die strekking; Lees maar eens Ezechiël 34:12-16
Mocht u daar aan twijfelen, lees dan eens door in Jesaja 40:27-31
Zelfs de her-verzameling valt terug te lezen in de sterren waar het hemelboek deel 3 eindigt met het
sterrenbeeld argo.
Argo wordt verbeeld als een schip dat de vrijgekochte pelgrims veilig thuis brengt.
Dat de plaatsing en symboliek van Argo naar het idee van de Schepper van de Mazzaroth is, daar zijn
subtiele sporen van terug te vinden in de Bijbel: Jesaja 60:1-12
Het is een tekstgedeelte dat prachtig past in het thema van Loofhuttenfeest en lees dan met extra
aandacht vers 5 en 9

Argo: de vrijgekochte pelgrims
veilig thuisgebracht.. … want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren..
Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen
van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van JHWH, uw God, naar de Heilige van
Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.

Charlie Lengkeek
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