
SOEKKOT (Loofhuttenfeest) 
 
Soekkot behoort samen met Pesach en Sjavoeoth tot de drie Pelgrimsfeesten. Het is 
eveneens een oogstfeest. 
Ook op Soekkot worden oogst en historische gebeurtenis in een duurzame ervaring 
verenigd: bescherming. 
 
Dit feest begint vijf dagen na Jom Kippoer en duurt in Israël zeven dagen. De 
voorbereidingen starten al meteen nadat de maaltijd na Jom kippoer is afgelopen. In veel 
gezinnen wordt dan begonnen met het bouwen van de Soekka, de loofhut. 
 
De loofhut bewaart de herinnering aan de schamele tenten, waarin de Joden wonen tijdens 
hun tocht van Egypte naar het beloofde land. 
De loofhut is het symbool voor het zwervende bestaan van de Joden, vaak noodgedwongen, 
later in de geschiedenis. 
De loofhut drukt de afhankelijkheid uit van de mens ten opzichte van de natuur en de 
geschiedenis. 
Door een week lang in de loofhut te verblijven, ervaart de mens opnieuw zijn kwetsbaarheid 
en zijn behoefte aan bescherming. 
De lezing van Prediker op Sabbat in de dienst benadrukt de betrekkelijkheid van alles. 
Geïnspireerd door de woorden van Amos 9: 11 “te dien dage zal Ik de vervallen hut van 
David weer oprichten”, wordt de loofhut tevens poëtisch opgevat als de Goddelijke woning 
zelf. 
De Tempel van Jeruzalem werd immers zowel de eerste als de tweede keer op Soekkot 
ingewijd. 
Het Latijnse woord voor Soekka is tabernaculum. Daar komt ons woord tabernakel vandaan, 
de tent der samenkomst. 
 
Een Soekka bestaat uit ten minste drie wanden met een dakconstructie waardoor men ’s 
avonds de sterren moet kunnen zien. 
De wanden worden versierd met takken en fruit, ook posters en kindertekeningen worden 
gebruikt. Een Soekka moet bewoonbaar zijn als een huis in de Soekkotweek. De bedoeling 
is minstens één maaltijd per dag in de Soekka te gebruiken. 
Zij die een Soekka hebben, nodigen zoveel en zo vaak mogelijk familie, vrienden en 
kennissen uit om samen met hen in de Soekka de maaltijd te gebruiken. 
Andere symbolen van Soekkot zijn de loelav en de etrog. De loelav bestaat uit een palmtak, 
drie mirtetakjes en twee wilgentakjes. 
De etrog is een citrusvrucht die op een citroen lijkt maar een heel specifiek aroma heeft. Er 
zijn dus vier soorten planten vertegenwoordigd. Over deze plantensoorten wordt ook in de 
Thora gesproken in verband met het brengen van de eerste vruchten van de oogst naar de 
tempel. “…op de eerste dag zult u de vrucht van de etrog nemen, palmtakken, mirte- en 
wilgentakken als vreugde voor God.”  
De lekkere maar reukloze palmvrucht, de smakelijke en welriekende citrusvrucht, de 
eenvoudige maar zoetruikende myrthe en de reuk- en smaakloze wilg symboliseren 
verschillende karaktertrekken van de mens. Door alle vier samen in alle richtingen te 
zwaaien wordt de eenheid van alle elementen in de samenleving beleden. 
Dit Messiaanse ideaal wordt volgens de rabbijnen tevens uitgedrukt over het offer van de 
zeventig stieren op het feest (Num. 29: 13 – 34), waarbij het getal zeventig het 
spreekwoordelijke aantal volkeren symboliseert. 
Soekkot wordt daarmee het feest van de Goddelijke bescherming voor de gehele mensheid, 
het feest van de universele vrede, verwoord in het profetische visioen van Zacharia: “Op die 
dag zal de Eeuwige de enige door mensen beleden God zijn en Zijn Naam zal Enige zijn” 
(14: 9, gelezen op Soekkot). 
 



Soekkot viert niet een resultaat, maar een vooruitzicht: de oogst is binnen, maar nog niet 
genuttigd, de slavernij is achter de rug, maar het beloofde land nog niet in zicht, laat staan 
uiteindelijke vrede en veiligheid voor alle volken op aarde. 
 
Gedurende Soekkot wordt, behalve op Sabbat, de plantenbundel rondgedragen onder het 
zingen van Hosanna (God help ons). 
Mijn lichaam is een aardse Soekka, zegt Paulus, en ik verlang ernaar deze tent af te leggen 
en onze intrek te nemen in het hemelse gebouw. Maar zolang ik in deze tent woon, stel ik er 
een eer in de Heer welgevallig te zijn. Want eenmaal zullen we voor de rechterstoel van 
Christus verschijnen om rekenschap af te leggen van wat we in onze lichamen, onze aardse 
Soekka, hebben verricht (2 Kor. 5: 1-10). 
 
Tijdens het Loofhuttenfeest werd er water geput uit de bron van Siloam, onder aan de oude 
stad van David, en vervolgens omhoog gedragen naar de top van de tempelberg. Een hele 
ceremonie. Elke dag van het feest werden de kruiken met water in een grote processie rond 
het tempelgebouw gedragen. Op de zevende dag zeven keer. 
Daarna werd het water over het altaar uitgegoten en brak er een vreugdevol gejuich uit. Men 
zong en danste van vreugde. 
Het bijbelgedeelte dat daarachter schuilgaat, is Jesaja 12: 3 
“Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils”. 
Het Hebreeuwse woord voor heil of verlossing is jesjoe’a. 
In de waterceremonie was Jezus al op verborgen wijze aanwezig. Want Hij is immers de 
Bron van levend water en de Bron van vreugde? 
Het is daarom ook niet meer dan vanzelfsprekend dat toen Jezus op aarde verscheen, hij 
deze verborgen realiteit zichtbaar maakte. 
Wie in Mij gelooft en van dat water drinkt, zal nooit meer dorst hebben. 
 
Johannes vat de geboorte van Jezus als volgt samen: “Het Woord is vlees geworden en 
heeft onder ons gewoond” (1:14). 
In één van de engelse vertalingen staat: “He was tabernacled among us”.  Dat is een mooie 
weergave, want in de Griekse grondtekst wordt voor wonen het woordje skénein gebruikt, 
dat kan betekenen: “in een tent verblijven”. Daarachter zit het Hebreeuwse woord soekka, 
tent of loofhut. 
Het is heel goed mogelijk, en zelfs hoogst waarschijnlijk dat Jezus om en nabij Soekkot is 
geboren. 
Dat kun je afleiden uit de tijden van het jaar waarin de verschillende afdelingen van de 
priesters dienst hadden. Deze dienstroosters zijn bewaard gebleven en worden vermeld in 
de Talmoed. Op grond daarvan kun je uitrekenen in welke weken de priester Zacharias 
dienst deed in de tempel, wanneer zijn vrouw ongeveer zwanger werd, en wanneer 
Johannes de Doper geboren werd. 
Drie maanden later werd Jezus geboren. Dat moet in de zevende maand zijn geweest, de 
maand van het Loofhuttenfeest. 
Omdat Soekkot het einde van de oogst en het landbouwjaar betekende hadden duizenden 
mensen de tijd om naar Jeruzalem te reizen en er feestelijk hun dank te betuigen vandaar 
dat alle herbergen vol zaten. En kun je niet dan het beste een volkstelling organiseren? 
 
Het laatste bijbelboek toont ons het einde der tijden wanneer de grote oogst wordt 
binnengehaald. Openbaring 14 vertelt hoe God zijn engelen uitzendt om de sikkel te slaan in 
de oogst die rijp is geworden. Aan het einde van de oogst wordt er een maaltijd aangericht, 
het bruiloftsmaal van het Lam. 
Het Loofhuttenfeest grijpt vooruit op het einde van de oogst. 
Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, heeft de vorm van een gigantische loofhut! 
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