
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

De Moadiem: Soekot 

We krijgen regelmatig vragen over de moadiem: JHWH’s heilige dagen. Wat zijn de “moadiem” en 

waarvoor dienen ze? Alhoewel deze heilige dagen op verschillende manieren worden uitgelegd, proberen 

wij hier een algemeen overzicht te schetsen. We willen je helpen om deze dagen, die in de ogen van JHWH 

zo belangrijk zijn, beter te begrijpen.  

 

Vaak wordt gedacht dat deze dagen alleen maar voor de Joden zijn. We weten echter dat de Joden niet 

alle twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen. Daarnaast weten we dat de geboden over de heilige 

dagen zijn gegeven aan allen die ervoor kiezen om JHWH te volgen, ongeacht of je een geboren Israëliet 

bent, of gewoon bent geënt door het geloof.  

 

Numeri 15:15-16 

Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een 

eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het 

aangezicht van de HEERE (JHWH) zijn. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor 

de vreemdeling die bij u verblijft.” 

 

Omdat veel mensen niet begrijpen dat JHWH Zijn heilige dagen gaf aan alle gelovigen, worden de 

moadiem feesten door veel hedendaagse christenen niet in acht genomen. Helaas begrijpen zij ook niet 

dat deze heilige dagen ons in essentie allemaal onderwijzen over de Messias. 

 

Kolossenzen 2:16-17 

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een 

nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar 

het lichaam is van Christus. 

 

In deze studie willen we je onderwijzen hoe je Soekot kunt vieren en we laten interessante profetieën zien 

die aan dit feest zijn verbonden. 

 

Samenvattend zijn er acht moadiem, of gezette tijden. 

 

De eerste van de moadiem is de Sabbat, waarbij elke zevende dag wordt gerust.  

 

  



De rest van de moadiem zijn jaarlijkse vieringen, namelijk: 

 

 Pascha 

 Ongezuurde broden 

 Eerstelingen 

 Sjavoe’ot (Pinksteren) 

 Jom Teroea (Bazuinen) 

 Jom Kippoer (Verzoendag) 

 En Soekot (Loofhutten) 

 

Drie van deze moadiem worden specifiek feesten genoemd, dat wil zeggen dat het moadiem zijn die 

gevierd moeten worden.  

 

Dat zijn: 

 

 Ongezuurde broden 

 Sjavoe’ot 

 en Soekot 

 

Soekot, ook wel Loofhuttenfeest genoemd, is het laatste en afsluitende jaarlijkse feest, en daarover gaat 

het in deze studie. 

 

Leviticus 23:33-43 

De HEERE (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 de HEERE (JHWH). Op 

de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven 

dagen lang moet u de HEERE (JHWH) vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige 

samenkomst houden en de HEERE (JHWH) een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere 

samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. 

 

Dit zijn de feestdagen van de HEERE (JHWH), die u moet uitroepen als heilige samenkomsten 

om een vuuroffer voor de HEERE (JHWH) aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en 

plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, naast de offers op de sabbatten 

van de HEERE (JHWH), naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige 

gaven, die u aan de HEERE (JHWH) geeft.  

 

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 (JHWH) zeven dagen lang vieren. Op de eerste 

dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. 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 dagen lang voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, 

verblijden. Dat feest voor de HEERE (JHWH) 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. Zeven 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 de HEERE (JHWH), uw God. 

 

We lezen hier dat Soekot begint op de 15e dag van de 7e maand van de Hebreeuwse kalender.  



Het feest duurt zeven dagen en daarna is er een bonus dag die de Achtste Dag wordt genoemd.  

Zowel de 1e als de 8e dag zijn rustdagen. 

 

Dus dit is de 7e jaarlijkse mo´ed, die 7 dagen duurt, en in de 7e maand valt. 

 

De extra 8e dag wordt soms ook wel “De laatste grote dag” genoemd. Deze dag is vanuit profetisch 

perspectief erg interessant, en we gaan daar verderop in deze studie dieper op in. 

 

Tijdens de periode van zeven dagen moeten alle geboren Israëlieten in loofhutten, oftewel tijdelijke 

onderkomens, wonen.  

 

Voor sommige mensen is het woordgebruik “ingezetenen van Israël” in Leviticus 23:42 verwarrend, alsof 

alle andere moadiem voor iedereen zijn, behalve Soekot dat alleen voor geboren Israëlieten is. Vergeet 

niet dat alle gelovigen ingezetenen van Israël zijn. Veel mensen zijn geënt en worden hetzelfde 

behandeld… in de ogen van JHWH zijn zij die geënt zijn gelijk aan de als zodanig geborenen. Wil je daar 

mee over weten, bekijk dan onze studie “Geënt.” 

 

Numeri 15:15-16 

Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige 

verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het 

aangezicht van de HEERE (JHWH) zijn. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor 

de vreemdeling die bij u verblijft.” 

 

Als het feit dat er wordt gesproken over geboren Israëlieten voor jou nog steeds een reden is om te geloven 

dat Soekot misschien niet voor alle gelovigen is, hopen we je aan het eind van deze studie nog iets daarover 

aan te reiken. 

 

Voor de eerste dag van het feest is de opdracht om “voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van 

palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het 

aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, verblijden.” 

 

Vaak worden deze voorwerpen bevestigd op een soeka (enkelvoud van het Hebreeuwse woord soekot). 

 

Van de mensen die het feest vieren, woont niet iedereen zeven dagen in een soeka.  

 

Een traditionele Soeka heeft geen dak of beschutting tegen koud weer of regen. Hoewel een soeka prima 

is in een droog en warm klimaat zoals in Jeruzalem, zijn er ook mensen die zich tijdens deze periode niet 

in Jeruzalem bevinden en het feest daarom in tenten of andere tijdelijke verblijven doorbrengen.  

 

In de Soekot-verwijzing uit Deuteronomium wordt specifiek genoemd dat we ons moeten verblijden, of 

vrolijk moeten zijn tijdens dit feest. JHWH geeft letterlijk het gebod om vrolijk te zijn! 

 

Deuteronomium 16:13-17 

“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 de HEERE (JHWH), uw God, op de plaats die de HEERE 

(JHWH)zal uitkiezen. Want de HEERE (JHWH), uw God, zal u zegenen in heel uw opbrengst 

en in al het werk van uw handen; daarom moet u werkelijk blij zijn. 



 

Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van 

de HEERE (JHWH), 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 (JHWH) verschijnen, maar ieders geschenk moet 

overeenkomen met de zegen van de HEERE (JHWH), uw God, die Hij u gegeven heeft. 

  

Het is je misschien opgevallen dat het feest, net als de andere twee feesten, gevierd moet worden in 

Jeruzalem, en dat er iets in de tempel gebeurt… dat is namelijk de plaats waar JHWH Zijn naam doet 

wonen. 

 

We weten natuurlijk dat er op dit moment geen tempel meer is, dus we kunnen niet voor het aangezicht 

van JHWH verschijnen met geschenken. Als gevolg daarvan gedenken mensen dit feest op de best 

haalbare manier, maar ze kunnen niet voor JHWH verschijnen bij de tempel. 

 

En tenslotte gaat het bij dit feest natuurlijk om feestvieren! Acht dagen eten in feite. Rond dit tijdstip liep 

in Jeruzalem de oogst ten einde. Dit feest is een agrarisch feest, waarbij mensen mogen profiteren van al 

het voedsel waarmee JHWH hen tijdens de oogst heeft gezegend. Dit heeft ook een profetische betekenis 

waar we verderop in deze studie dieper op ingaan. 

 

Soekot is vaak de favoriet onder de feesten. Het is een tijd van toegewijde gemeenschap met JHWH en 

andere gelovigen, wat gevierd wordt met aanbidding, voedsel en allerlei tradities. 

 

Soms wordt Soekot gevierd in de achtertuin. Elders komen honderden families samen om met Soekot een 

groot, fantastisch samenzijn te hebben. Hoe je het ook viert, het is altijd een gezegende en vreugdevolle 

tijd. 

 

De betekenis van Soekot in de profetie 

 

De eerste keer dat Soekot in de Bijbel wordt genoemd staat in Genesis. 

 

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. 

 

Nadat hij zich 7 keer heeft neergebogen in vers 3, en Ezau achter zich heeft gelaten in vers 17, komt Jacob 

bij een plaats die hij Soekot noemt. 

 

Het feit dat er een “zeven” wordt genoemd heeft te maken met Soekot. 

 

Een van de dingen die JHWH noemt als doel van Soekot is ons eraan herinneren dat Israël in loofhutten 

heeft gewoond toen ze uit Egypte trokken. 

 

Leviticus 23:42-43 

Zeven 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 de HEERE (JHWH), uw God. 

 

  



Dat is interessant omdat de eerste plaats die ze aandoen Sukkoth is: 

 

Exodus 12:37  
Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkoth, ongeveer zeshonderdduizend man te voet, 

mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. 

 

Dus als we tijdens Soekot in loofhutten wonen, dan moet ons dat herinneren aan de wildernis, toen JHWH 

Zijn volk leidde uit Egypte en hen in tijdelijke verblijfplaatsen liet wonen in de wildernis. 

 

Soekot wordt ook genoemd door onze Messias Jesjoea. 

 

Johannes 7:37-38 

En op de laatste, de grote dag van het feest (dat is de 8e dag), stond Jezus (Jesjoea) daar en 

riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de 

Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

 

Jesjoea heeft wellicht meer uitleg gegeven bij Jesaja 55. 

 

Jesaja 55:1 

“O, alle dorstigen,  

kom tot de wateren, 

en u die geen geld hebt,  

kom, koop en eet,  

ja, kom, koop zonder geld, 

zonder prijs, wijn en melk. 

 

Maar het is behoorlijk interessant dat Jesjoea specifiek op de achtste dag spreek over “levend water”. 

 

Dat doet ons denken aan het Nieuwe Jeruzalem.  

 

Zacharia 14:7-8 

Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal 

geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend 

water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere 

helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. 

 

In de context van het Nieuwe Jeruzalem lezen we ook: 

 

Openbaring 22:1-5 

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon 

van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van 

de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand 

geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen 

enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn 

dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun 

voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lampen ook geen zonlicht nodig, 

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

 

De meesten mensen geloven dat het Nieuwe Jeruzalem zal komen nadat Jesjoea 1000 jaar heeft geregeerd. 



Als we uitgaan van het scheppingsverhaal, dan zijn er 6 dagen, gevolgd door de 7e dag als rustdag. Er is 

een Bijbels principe dat ervan uitgaat dat de scheppingsdagen elk 1000 jaar representeren.  

Dat betekent dat er 6000 jaar voor de mens zullen zijn waarna Jesjoea op de 7e dag zal komen en wij 

mogen rusten en met Hem regeren voor 1000 jaar -één dag- de grote Sabbat. Na de 7e dag, dus technisch 

gezien de 8e dag, zal het Nieuw Jeruzalem neerdalen. Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studies 

De vierde en zevende dag en Hebreeën 4: In Zijn rust, nu of later. 

 

Daarmee willen we zeggen dat het niet toevallig was dat Jesjoea sprak over het “levende water” op de 8e 

dag van Soekot, we zullen immers kennismaken met de “levende wateren” van het Nieuwe Jeruzalem, op 

de 8e dag. 

 

Daarom telt het feest van Soekot zeven dagen, en wordt er daarna nog een 8e dag genoemd. 

 

Want het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen nadat de oude aarde en oude hemel voorbij zijn gegaan en we 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zien. Daarmee herinnert Soekot ons eraan dat dit leven en 

deze aarde tijdelijk zijn. 

 

2 Corinthiërs 5:1  

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. 

 

Daarbij valt het op dat alle oogsten op dat moment zullen zijn geweest… de gerst oogst, de tarweoogst en 

de druivenoogst. Dat is het doel van Soekot, om te vieren dat de oogst is volbracht. 

 

Daarbij willen we je een profetische betekenis ter overweging aanreiken. 

 

Jesjoea werd de Eersteling van de oogst genoemd, namelijk van de gerst oogst. 

 

1 Corinthiërs 15:20  

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen 

zijn. 

 

En er is ook nog een tarweoogst: 

 

Mattheus 13:24-30 

Een andere gelijkenis hield Hij (Jesjoea) hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk 

aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en 

zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, 

kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en 

zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij 

zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij 

erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet 

misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de 

oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het 

te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. 

 

Mattheus 13:36-43 

Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen bij Hem 

en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen 
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hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het 

goede zaad zijn dekinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn dekinderen van de boze.  

De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers 

zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij 

de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit 

Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen 

hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de 

rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, 

laat hij horen. 

 

De druivenoogst zijn de opstandigen: 

 

Openbaring 14:17-20 

En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. 

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. 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. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en 

er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver. 

 

Soekot volgt op het voltooien van alle oogsten, en is dan ook een oogstfeest. Vaak wordt gedacht dat het 

Bruiloftsmaal van het Lam zal plaatsvinden met Soekot. 

 

Openbaring 19:6-9 

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en 

een geluid als van zware donderslagen:  

 

Halleluja,  

want de Heere, de almachtige God,  

is Koning geworden. 

Laten wij blij zijn en ons verheugen  

en Hem de heerlijkheid geven,  

want de bruiloft van het Lam is gekomen  
en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 

En het is haar gegeven zich  

met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden,  

want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 

 

En hij zei tegen mij: Schrijf: Gezegend zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de 

bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 

 

We denken dat het bruiloftsmaal van het Lam tijdens Soekot plaatsvindt, omdat alle oogsten dan zijn 

voltooid en het tegelijkertijd het laatste en ultieme feest is.  

 

Een ander interessant verband staat in het verhaal van de wijding van de eerste tempel. De tempel werd 

ingewijd op de 8e dag van Soekot. 

 

  



2 Kronieken 7: 8-10 

"In die tijd hield Salomo ook het feest, zeven dagen lang, en heel Israël met hem, een zeer grote 

menigte, vanaf Lebo-Hamath tot de Beek van Egypte. 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. Op de drieëntwintigste dag van de zevende maand liet hij het 

volk naar hun tenten gaan. Allen waren blij en welgemoed over het goede dat de HEERE (JHWH) 

aan David, aan Salomo en aan Zijn volk Israël, had gedaan." 

 

Ook dit lijkt erg veel op het Nieuwe Jeruzalem waarin de Heere God, de Almachtig en het Lam de tempel 

zal zijn. 

 

Openbaring 21:22 

Ik zag geen tempel in haar (het Nieuw Jeruzalem), want de Heere, de almachtige God, is haar 

tempel, en het Lam. 

 

Dat zijn de profetische hoogtepunten die verband houden met Soekot. Er is heel veel studiemateriaal met 

profetische diepte over Soekot. We wilden je hierbij slechts een inleiding geven in Soekot-profetie. 

 

Nog een laatste opmerking: Als de Grote Verdrukking voorbij zal zijn, de Antichrist is verslagen en we 

binnengaan in de 1000-jarige regering met Messias Jesjoea, dan… raad eens… zullen alle volken Soekot 

vieren. 

 

Zacharia 14:16 

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. 

 

Daarmee worden twee dingen bewezen: 

 

1) De heilige dagen uit Leviticus 23 zijn niet afgeschaft zoals het hedendaagse Christendom leert, 

2) Niet alleen de geboren Israëlieten moeten Soekot vieren. 

 

Als je nog geen Soekot viert, overweeg en begrijp dan dat JHWH ons deze dagen gaf met een reden… 

Om ons te onderwijzen over onze Messias, om tijd door te brengen in aanbidding van JHWH, om te 

ontsnappen aan het leven van alledag en in plaats daarvan tijd door te brengen met onze familie en 

geloofsgenoten.  

 

Het is ons gebed dat je door dit onderwijs bent gezegend. Vergeet niet, om alles te blijven onderzoeken.  

 

Sjalom.  

 

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
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