
Soekoth

Eerste dag van het feest
14 oktober 2019

Drachten

Jos Quak



Wat is soekoth?

תוכס
הכס

= soekoth = loofhutten(feest)

= soekah = loofhut

leesrichting



ךס = soch = tent, hut, schuilplaats, bosje

= sachàch = beschermen, bedekken,
omringen, dooreenvlechten

ךכס

Wat is soekoth?

תוכס = soekoth = loofhutten(feest)

ךכס = socheech = beschuttend dak

הכס = soekah = loofhut

leesrichting



Wat is soekoth?

Een feest waarin je woont in hutjes 
(soekah) waarin je kunt schuilen en 
waarvan het dak gemaakt is van takken.



contact
tussen God en ons

Het mag niet helemaal dicht zijn. 
Je moet er de hemel doorheen kunnen zien.

Het dak is belangrijk voor een soekah

Aarde (waar wij zijn)

Hemel (waar God is)



Wat biedt bescherming?

Niet het hutje..
maar God



ope-
ningen 
in het  
dak



Verhaal over Sjimsjon, een chassidische 
rebbe in Rusland

steeds meer vensters

feest in de sjoel tot in de nacht

dronken boeren

een trieste boodschap



Verhaal over Sjimsjon, een chassidische 
rebbe in Rusland

‘Wat doet mijn miezerige soekah ertoe, zolang 
Gods soekah, de gaafste soekah die er is en die 
Hij elke nacht over ons uitspreidt, er nog is?’

Tenachon over de Joodse feesten, 4, Soekot



De ware soekah is de hemel, waar God is

Verhaal over Sjimsjon, een chassidische 
rebbe in Rusland



Ter herinnering aan de tentjes van 
de Israëlieten in de woestijnreis

rondom de 
tent van God



De Woning van God

misjkan = woning

sjachàn = wonen

Sjechinah = God 
die woont bij ons

ark van het 
verbond



‘De hemelen zijn Mijn troon
en de aarde is de voetbank voor Mijn voeten.’

Jesaja 66:1

‘De ark van het verbond van de ENE (..) 
de voetenbank van onze God.’

1 Kronieken 28:2

Hemel en aarde komen bij elkaar



Waar God woont

Waar Gods woorden zijn



De hogepriester
brengt ons bij 

dat deksel

5 dagen voor Soekoth..

deksel op 
de plek waar 

Gods Woord is

bloed
(je psyché)



kàpirèth = deksel
kipoer = verzoening
Jom kipoer = dag (van de) verzoening

Jom Kippoer

wij worden verzoend
met God en zijn Woord..



God en wij zijn bij elkaar..
Er staat niets meer tussen..

Soekoth zelf



drie jaarlijkse tochten 
naar Gods Woning

1. Pèsach
(15 / 1)

3. Soekoth
(15 / 7)

2. Sjavoe’oth
(6 / 3)



drie jaarlijkse tochten 
naar Gods Woning

1. Pèsach
(15 / 1)

3. Soekoth
(15 / 7)

2. Sjavoe’oth
(6 / 3)

begin gerste-
oogst

begin tarwe-
oogst

einde oogst



oogst

Wat op je land is gegroeid (je vruchten)
Wat in jezelf is gegroeid (je goede daden,
je nieuwe ik)

Waarvoor wij hebben
gewerkt

Waarvoor God Zijn regen
heeft gegeven



Pèsach en Soekoth

Wat op Pèsach
begint.. 

wordt op Soekoth
voltooid.

Op Pèsach breng je 
het nieuwe begin

van jezelf
naar God. 

Op Soekoth breng je 
je hele

nieuwe zelf
naar God. 



Pesach en Soekoth

Pèsach duurt 7 dagen Soekoth duurt 7 dagen
plus een 8e dag

De 7 dagen staan voor de tijd waarin we leven.

De 8e dag staat voor het toekomstige Koninkrijk.



De 8e dag in de Thora

Het beloofde land
(Kanaän)



De Israëlieten op reis

Egypte
woestijnreis

Kanaän

Het verhaal 
van Exodus tot Deuteronomium 



Egypte
woestijnreis

Kanaän

Vastzitten
in 

angst

Met je TENTJE 
door het leven 

trekken

THUIS
komen

Je levensreis

(7 dagen) (8e dag)



Je levensreis

‘Wij hebben HIER
GEEN BLIJVENDE stad,
nee, wij zoeken de 
TOEKOMSTIGE.’

Hebreeën 13:14
straks zijn we in 

Jeruzalem
(8e dag)

hier reizen we 
door de woestijn

(7 dagen)



באומ
Jozua, zoon van Noen, brengt je in Kanaän

2 1 6 40 = 49 = 7 x 7 (de 7 is voltooid)

נ
50 = 7 x 7 + 1 (de 8 is aangebroken)

leesrichting

De laatste halte is Moab

Naar huis



In de 7 dagen leef je nog in de tijd.

Op de 8e dag breekt het eeuwige Koninkrijk van
God aan.

Soekoth,
‘het feest van de eindtijd’ 



Soekoth,
‘het feest van de eindtijd’ 

In de 7 dagen woon je in je loofhutje (soekah).

Op de 8e dag ga je weer terug naar je vaste huis.



De 8e dag in de 
“Vroege profeten”

De Israëlieten wonen in Kanaän.

Maar,

• Er zijn nog vijanden in het land.
• Jeruzalem is nog niet veroverd.
• God woont nog niet in een vast huis.



David verslaat de vijanden in het land
en verovert Jeruzalem

Maar.. God woont nog in een TENT

Salomo bouwt de tempel in Jeruzalem

God heeft een VAST HUIS

David en Salomo

Je bent nog in de 7 dagen

Nu ben je in de 8e dag



7e generatie vanaf de tijd van Mozes

8e generatie vanaf de tijd van Mozes

Salomo bouwt de tempel in Jeruzalem

God heeft een VAST HUIS

David en Salomo

David verslaat de vijanden in het land
en verovert Jeruzalem

Maar.. God woont nog in een TENT



Soekoth,
‘het feest van Salomo’s tempelinwijding’

‘In die tijd vierde Salomo ook het feest
en heel Israël met hem (..)
Zeven dagen en nog eens zeven dagen (..)
Op de achtste dag heeft hij hen heengezonden.’

1 Koningen 8 : 65b, 66a

het eigenlijke Soekothwaarin ook Jom Kippoer valt

8e dag van Soekoth



‘Ik heb ingezien dat er geen groter goed is 
dan dat de mens zich verheugd..’

‘Eet met vreugde je brood en drink met een 
goed gestemd hart je wijn.’ 

Prediker 3:22, 9:7

Prediker,
‘Salomo’s feestrol voor Soekoth’

Feest?



Of nihilisme?

‘‘ijler dan ijl’, heeft de Vergaarder gezegd,
‘ijler dan ijl,
alles is ijlheid’
welk voordeel heeft de mens
van al zijn gezwoeg
waarmee hij zwoegt onder de zon?’ 

Prediker 1:2,3

hèbèl = ‘het niets’ sjèmèsj = dienaar



Onttroond..

‘Ik, Vergaarder,
WAS koning over Jeruzalem.’

Prediker 1:12

De vrede is weg..

Jeroesjalajim, ‘zien van de vrede’

Sjlomoh, ‘vrede’



Verhaal over Salomo’s onttroning

Worm

Duivel

Ring

Tempel

Zee

Kok

Koningsdochter

Vis

“Onder de zon”



Geen contact 
meer tussen 
God en hem

Salomo zag de hemel niet meer

Aarde (waar hij is)

De zon, de dienaar, was ervoor geschoven..

Een dicht dak bij Salomo



Een dicht dak in de eindtijd

'Gog van het land Magog (..)
In het laatst der dagen zal het geschieden
dat ik je over mijn land laat komen.’

Ezechiël 38:2,16

Gag is ‘dak’.

Het gaat hier om volkeren met een dicht dak, 
die de hemel niet kunnen zien. Zij trekken op 
naar het land van God (Kanaän).



'Gog van het land Magog (..)
zeggen zul je:

Ik klim op tegen een land van open dorpen.
ik kom aan bij rustige mensen
die neerzitten in veiligheid.’

Ezechiël 38:2, 11

Het lijkt te gaan over Israëlieten die Soekoth
vieren. Gog en zijn dakvolkeren willen dat 
verstoren.

Een dicht dak in de eindtijd



God grijpt in

'Uittrekken zal de ENE
en vechten met die volkeren (..)

De ENE zal tot koning worden over heel de aarde,
Te dien dage zal de ENE de enige zijn 
en zal zijn naam de enige zijn.’

Zacharia 14:3,9

God laat zich aan de volkeren zien als de ene, de 
enige.



70 stieren

Tijdens de 7 dagen van Soekoth worden 
13 + 12 + 11+ 10 + 9 + 8 + 7 = 70 stieren

geofferd.

70 is het getal van de volkeren.

Eigenlijk worden dus 
de 70 volkeren

naar de ene God gebracht.



De 70 en de 1

70 staat voor de vele volkeren en hun vele
goden.

1 staat voor het ene volk Israël en hun ene God.

De vele volkeren komen met Soekoth tot de 1,
de eenheid.



גוגמ ו גוג
3  6  3  40     6    3   6  3  = 70

leesrichting

Gog en Magog

In de eindtijd zijn de 70 volkeren de dakvolkeren
geworden.
Zij worden met Soekoth naar de ene God gebracht.



Het dak gaat open

‘Opdat de volkeren Mij leren kennen’

Ezechiël 38:16

‘Al wat er overblijft uit alle volkeren
Die over Jeruzalem zijn gekomen,
Van jaar tot jaar zullen ze opklimmen (..)
Om mee te feesten in het Loofhuttenfeest.’

Zacharia 14:16



soekah

loelav



ètrog
(citrus-
vrucht)

‘àravah
(wilgtak)

hàdàs
(mirtetak)

loelav
(palmtak)



loelav

hàdàs

kennen 
van de Thora

(geur)

doen 
van de Thora

(smaak)

ètrog

‘àravah  

+ +

+ -

- +

- -

Iedereen hoort erbij



‘Dan breken de Israëlieten op (..)
Ook is met hen een talrijk allerlei (‘erèv ràv) 
opgeklommen.’

Exodus 12:37a,38a

‘erèv ràv = gemengde veelheid

‘erèv = gemengd
‘aravah = wilg(tak)

Iedereen komt mee



De loelav 
tijdens het lezen van 

Psalm 113-118

‘Ach ENE, breng toch redding (hosji’a na),
Ach ENE, laat het toch gelukken.
Gezegend die komt in de naam van de ENE.’

Psalm 118:25,26b

Wanneer het ”hosanna” klinkt wordt ermee 
gezwaaid:



‘Als ze horen ‘Jezus komt 
naar Jeruzalem’ nemen ze 
palmtakken mee en komen (..) 
hem tegemoet en wat zij uit-
schreeuwden was:

Hosanna! (hosji’a na)
Gezegend gij die komt in de 
naam van de Heer!
De koning van Israël.’

Johannes 12:12b,13

Psalm 113-118 en het Nieuwe Testament



Galilea
reis naar Jeruzalem

Jeruzalem

Genezen van 
hen die 

vastzitten

Jezus volgen Pèsach 
vieren

Reizen met Jezus

Het evangelieverhaal



Pèsach of 
Soekoth?

Evangeliën



Evangeliën Handelingen 
en brieven

Open-
baring

Pèsach Sjavoe’oth Soekoth



Pèsach Sjavoe’oth Soekoth

Jezus als 
lijdende 
Messias

Jezus als 
overwinnende 

Messias



Jezus als lijdende Messias

‘Hij liet zich vernederen en deed zijn mond niet open;
zoals een lam ter slachting wordt geleid.’

Jesaja 53:7
Pèsachlam



Jezus als overwinnende Messias

‘Staan zullen zijn voeten te dien dage op de Olijfberg.’

Zacharia 14:4b
sjemen = olie
sjemonèh = 8



‘Ik hoorde het aantal van de verzegelden: 
144.000 verzegelden uit alle stammen van de kinderen 
Israëls (..)

En (..) een grote schare die niemand tellen kon, uit alle 
volken (..) 
gekleed met witte gewaden, met palmtakken in hun 
hand.’

Openbaring 7:4,9

Soekoth



‘En die zetelt op de troon zal zijn tent over hen 
uitspannen.’

Openbaring 7:15b

Soekoth



Meer over 
de Bijbel en het Hebreeuws 

kun je vinden 
op mijn website:

www.lodebar.net

http://www.lodebar.net/

