Sukkot: Camping Out with God

Soekot: Kamperen met God

Parasha: Sukkot I (First day): סוכות יום א
Torah : Leviticus 22:26-23:44 & Numbers 29:12-29:16
Haftarah : Zechariah 14:1-21
Maftir: Numbers 29:12-16

Sidra: Sukkot I (Eerste dag): סוכות יום א
Thora: Leviticus 22:26-23:44 & Numeri 29:12-29:16
Haftara: Zacharia 14:1-21
Maftir: Numeri 29:12-16

Thought for the Week:
The Feast of Tabernacles is the culmination of all the
appointed times. It is to the other festivals what the
Sabbath is to the other six days of the week. It is a
prophetic picture of the coming kingdom. It
foreshadows the great celebration when the entire
world will live in peace and brotherhood under the
reign and rule of the righteous Messiah King.

Gedachte voor de week:
Het Loofhuttenfeest is het hoogtepunt van alle vastgestelde tijden. Het is voor de andere feesten wat de sabbat
voor de overige zes dagen van de week is. Het is een
profetisch beeld van het komende koninkrijk. Het voorafschaduwt de grote viering wanneer de gehele wereld in
vrede en broederschap zal leven onder de heerschappij
en bestuur van de rechtvaardige Messias Koning.

Commentary:

Commentaar:

Speak to the sons of Israel, saying, "On the
fifteenth of this seventh month is the Feast of
Booths for seven days to the LORD."
(Leviticus 23:34)

Spreek tot de zonen van Israël, zeggende: "Op
de vijftiende van deze zevende maand is het
gedurende zeven dagen Loofhuttenfeest voor de
HEERE." (Leviticus 23:34)

Five days after the Day of Atonement, the Feast of
Tabernacles begins. It is seven days long. The first
day is a special Sabbath. The Hebrew name of the
festival is sukkot (סוכות, pronounced "sue coat"), a
word that means "shelters, stables or huts." The
same word is often translated into English as
"tabernacles" or "booths." The name is derived from
the commandment for all Jews to dwell in temporary
shelters for the seven days of the festival as a
reminder of the post-exodus years when Israel lived
in huts and booths, following God in the wilderness:

Vijf dagen na de Grote Verzoendag begint het
Loofhuttenfeest. Het duurt zeven dagen. De eerste dag is
een speciale sabbat. De Hebreeuwse naam van het
feest is Soekot (סוכות, uitgesproken als "sue coat"), een
woord dat "schuilplaatsen, stallen of hutten" betekent.
Hetzelfde woord wordt vaak in het Engels als "tenten" of
"hutten" vertaald. De naam is afgeleid van het gebod
voor alle joden om tijdens de zeven dagen van het feest
in tijdelijke onderkomens te wonen als een herinnering
aan de post-exodus jaren, toen Israël in hutten en tenten
woonde, bij het volgen van God in de woestijn:

You shall live in booths for seven days; all the
native-born in Israel shall live in booths.
(Leviticus 23:42)

In loofhutten zult ge dan wonen, zeven dagen
lang; al wat aan Israël ontspruit, die zullen
wonen in loofhutten (Lev. 23:42, Naardense)

The temporary shelter is referred to as a sukkah
()סוכה, which is the singular form of the plural word
sukkot. A traditional sukkah must have at least two
and a half walls made from virtually any material.
The walls don't have to be solid. They could be
plywood, canvas, latticework or just about anything.
One wall can be part of a permanent structure. For
example, the wall of a garage would work. The rest
of the booth has to be temporary and disassembled
after the festival.
The sukkah booth can be any size, so long as it is
large enough for the family to eat and sleep in. The
roof of the sukkah is supposed to be covered with
some sort of foliage or vegetation that grows from the
ground: tree branches, cornstalks, bamboo reeds,
sticks or even lumber. The roof material has to

Het tijdelijk onderdak wordt als een soeka ( )סוכהaangeduidt, dat is het enkelvoud van de meervoudsvorm
soekot. Een traditionele sukkah moet ten minste
tweeënhalf wanden hebben, gemaakt van vrijwel elk
materiaal. De wanden hoeven niet stevig te zijn. Ze
kunnen gemaakt zijn van multiplex, canvas, rasterwerk
of gewoon van alles zijn. Eén muur kan deel uitmaken
van een permanente structuur. Bijvoorbeeld, de wand
van een garage. De rest van de hut moet tijdelijk zijn en
na het feest weer afgebroken worden.
De soeka hut mag elke grootte hebben, zolang het voor
de familie groot genoeg is om in te eten en te slapen. Het
dak van de soeka wordt verondersteld te zijn bedekt met
een soort van bladeren of vegetatie die uit de grond opgroeit: boomtakken, korenhalmen, bamboe riet, stokken
of zelfs hout. Het dak materiaal moet voldoende schaduw
1

provide adequate shade yet be sparse enough so
geven maar toch schaars genoeg, zodat het kan binnenrain can get in and stars can be seen through it. The
regenen en sterren erdoorheen kunnen gezien worden.
sukkah should leave a person vulnerable to the
De soeka moet een mens gevoelig maken voor de
elements.
elementen.
The process of building and living in a sukkah is a
Het proces van een soeka bouwen en er in wonen is een
great adventure for children. It's like building a fort
groot avontuur voor kinderen. Het is als het bouwen van
and camping out in the backyard. People commonly
een fort en in de achtertuin kamperen. Vaak versieren
decorate their sukkot. It's fun for the kids, often more
mensen hun sukkot. Het is leuk voor de kinderen, vaak
fun than decorating a Christmas tree. Families hang
leuker dan een kerstboom versieren. Families hangen
harvest decorations and handmade artwork from the
decoraties van de oogst en handgemaakte kunstwerken
walls.
aan de wanden.
During the course of the seven days of sukkot, it is
In de loop van de zeven dagen van soekot, is het pasappropriate to eat one's meals in the sukkah, and if
send om je maaltijden in de soeka te eten, en als het
the climate permits, to sleep at night inside the
klimaat het toelaat, 's nachts in de soeka te slapen. In de
sukkah. Hosting guests in the sukkah for special
soeka gasten verwelkomen voor bijzondere feestmaalholiday meals is a big part of the festival. It's a great
tijden vormt een groot onderdeel van het feest. Het is een
time of fellowship.
geweldige tijd van gemeenschap.
The sukkot is a time of joy and celebration, a time to
Soekot is een tijd van vreugde en vieren, een tijd om de
celebrate the harvest and revel in God's goodness.
oogst te vieren en te genieten van Gods goedheid. Het
The festival of sukkot comes at harvest time. The
feest van soekot komt in de oogsttijd. De vrolijke stemjoyous mood of sukkot is a dramatic shift from the
ming van soekot is een geweldige overgang van de
solemn and austere tone of the high holy days of
plechtige en sobere toon van de hoge heilige dagen van
Rosh Hashanah and Yom Kippur. The celebration of
Rosj Hasjana en Jom Kippoer. De viering van soekot is
sukkot is so joyous that Jewish liturgy often refers to
zo vrolijk dat joodse liturgie er vaak naar verwijst het als
it as "the season of our rejoicing." The commandment
"het seizoen van onze vreugde." Het gebod om buiten de
to move outside of one's comfortable zone and live in
eigen comfortabele zone te gaan en in een tent te leven
a booth is meant to remind us that God is our
is bedoeld om ons eraan te herinneren dat God onze
provider, sustainer and protector. On the cycle of
voorziener, onderhouder en beschermer is. In de cyclus
sanctification, sukkot is an annual opportunity to revel
van heiliging, is soekot een jaarlijkse gelegenheid om
in God's goodness and take delight in our
genoegen te scheppen in Gods goedheid en van onze
redemption.
verlossing te genieten.
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