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6.04  Soekot
Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is om je een praktisch draaiboek te geven om het Loofhuttenfeest 
(Soekot) op een Bijbelse manier te vieren en mee te maken wat de diepere betekenissen achter 
dit feest zijn. Begin minimaal een week van tevoren met de voorbereidingen. 

Het Loofhuttenfeest is één van de drie belangrijkste Bijbelse feesten. Dit herfstfeest helpt ons 
de toekomst goed te plannen en voor te bereiden. Het is een vrolijk, uitbundig oogstfeest. Het 
heeft ook een ernstige kant, want door een hut te bouwen en daar een week lang regelmatig in 
te zitten voor Bijbelstudie en het optrekken met vrienden, kun je je bezinnen op het 
armoedevraagstuk, je levensprioriteiten, en het duidelijk uitstippelen van een toekomstplan op 
lange termijn. Schoolkeuze, partnerkeuze, carrièrekeus (zending), huis kopen, kinderen 
opdragen; het zijn kernbegrippen van je toekomstplanning. 

1. Inleiding 

In het vorige TXT Fondue, “6.03 Loofhuttenfeest”, is uitgelegd wat het Loofhuttenfeest of Soekot 
(Hebreeuws voor “hutten”) inhoudt. Doorloop dat TXT Fondue als eerste, om het feest goed te 
begrijpen. 

In dit TXT Fondue, “6.04 Soekot”, geven we je een praktische handleiding hoe je met jouw 
huisfeest een Loofhuttenfeest kunt organiseren. Het zijn richtlijnen waar je ook je eigen invulling 
aan kunt geven. Je kunt daarbij kiezen uit twee mogelijkheden: 

1. Dagprogramma. Dit TXT Fondue is ervoor gemaakt om in een middag en avond te 
doorlopen. Begin wel minimaal een week van tevoren met de voorbereidingen. 

2. Verblijven in de loofhut. Bouw je de loofhut eerder, dan kun je er gebruik van maken en 
de rest van het programma op een andere dag (of op meerdere dagen) vieren. 

2. Voorbereidingen 

Begin minimaal een week van tevoren met de volgende voorbereidingen. Je kunt de volgende 
vragen bijvoorbeeld tijdens een huisfeest met elkaar bespreken: 

 1. Waar vieren we het? 
Zoek een locatie waar voldoende ruimte is voor een loofhut, een kring mensen, een 
kampvuur, enzovoort. Dit programma is zo geschreven dat het feest ook gevierd kan 
worden op een afgelegen plek. Om die reden stellen we een barbecue voor, maar 
natuurlijk is een andere soort maaltijd ook mogelijk.  

 2. Wie nodigen we uit? 
Het is goed om gasten uit te nodigen in jouw loofhut (tip: maak een flyer), want de 
feestvreugde van Loofhuttenfeest moest al van oudsher gevierd worden met de hele 
familie, de knechten, vreemdelingen, weduwen en wezen. Er wordt dus omgezien naar 
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elkaar in plaats van het feest te vieren uit genotszucht. Het Loofhuttenfeest is dus ook heel 
geschikt om ongelovigen mee te bereiken. Vraag iedere gast het volgende: 

• Trek minimaal één wit kledingstuk aan 
• Neem een bloem mee voor de gastvrouw 
• Neem een stuk fruit mee 
• Neem eten mee (vlees voor de barbecue, gerecht voor de potluck) 
• Neem een tak van een loofboom mee 
• (Eventueel) Neem een stoel mee 

 3. Wie is er verantwoordelijk voor welk programmaonderdeel? 
(Een gedetailleerde beschrijving van elke taak staat in het volgende hoofdstuk.)  

Tijdstip Onderdeel Programmaleider 
15.00 Loofhut __________________________ 
16.15 Taart __________________________ 
16.30 Ezra __________________________ 
17.00 Maaltijd __________________________ 
18.30 Water en licht __________________________ 
19.30 Eindtijd __________________________ 
20.00 Fruit __________________________ 
20.30 Muziek __________________________ 

3. Programmaleiders 

3.1 Programmaleider “loofhut” 

De programmaleider loofhut is verantwoordelijk voor de bouw en versiering van de loofhut met 
ongeveer vier bouwers en twee versierders. Hij of zij zorgt ook voor alle materialen die daarvoor 
nodig zijn, en vertelt tijdens een pauze over de betekenis van de loofhut. Dit kan een eigen 
uitleg zijn, of de uitleg uit bijlage 1. 

De loofhut moet voldoen aan een aantal eisen: het moet een tijdelijke hut zijn (dus niet 
getimmerd of gelast), maar stevig genoeg om niet bij het eerste zuchtje wind om te vallen. Hij 
moet gebouwd worden in de openlucht, groot genoeg zijn om erin te kunnen slapen, en een 
dak hebben van loof (takken, bamboe of stro, afgesneden van de wortels) dat nog iets zonlicht 
doorlaat. Het dak mag er pas op als de muren staan. 

De loofhut kun je bijvoorbeeld maken van schuttingdelen of schroten, aan elkaar geknoopte 
palen, stokken, balken of stangen met doeken of zeil, of zelfs een dakconstructie tussen twee 
muren of omheiningen (zoals tussen de schuur en de schutting). Voor het dak worden soms ook 
doorzichtige platen gebruikt (of ondoorzichtige platen met gaten of ruimte ertussen), maar er 
moeten altijd een paar takken op. 
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Voor de versierders is het goed om te weten dat het Loofhuttenfeest het Bijbelse feest is dat aan 
de geboorte van Koning Jezus is gekoppeld. Pak daarom flink uit met slingers, vlaggetjes, 
lampjes, tekeningen, kalebassen enzovoort, om Hem een verjaardag te geven om nooit te 
vergeten! De looftakken die de gasten meenemen kunnen op de hoeken en boven of naast de 
ingang van de loofhut worden vastgemaakt met touw of tape.  

Terwijl er gebouwd en versierd worden kunnen de andere aanwezigen met de 
programmaleider maaltijd de buffettafel opmaken, de barbecue of kookplaten klaarzetten, het 
kampvuur aanleggen, en zorgen dat iedereen te drinken krijgt. Andere deelnemers fruit schillen 
en snijden met de programmaleider fruit. 

Als je gelijk op wilt lopen met de (Messiaanse) Joden, kun je voorafgaand aan het feest de 
loofhut al bouwen. Het is volgens de Talmoed ook toegestaan om een loofhut tijdens het feest 
te bouwen, behalve op de eerste of de achtste dag, omdat die op een Sabbat vallen. Als je 
langer als een dag in de loofhut verblijft, volg dan volgende instructies: 

• In een loofhut verblijven wil zeggen dat je er eet, drinkt, gasten ontvangt, slaapt en steeds 
denkt aan de uittocht uit Egypte. 

• In de loofhut doe je geen “onwaardige handelingen” zoals afwassen, naar het toilet gaan 
of de krant lezen. 

• Onder de Joden zijn mannen verplicht in de loofhut te verblijven en het wordt als een 
goede daad beschouwd als een vrouw dit ook doet. 

• Als je vijf jaar of ouder bent, eet je wel altijd in de loofhut. 
• Bij ongemakken als regen, kou of muggen hoef je niet in de loofhut te blijven. 
• Houd een zeil bij de hand om de spullen die in de loofhut staan te beschutten voor regen. 
• Op de achtste dag mag je niet meer in de loofhut wonen. 

3.2 Programmaleider “taart” 

Op de eerste dag van het Loofhuttenfeest wordt voorgelezen uit het Bijbelboek Prediker, dat 
ons uitlegt dat het leven betrekkelijk is en we daarom niet al te moeilijk moeten doen, want als 
het erop aankomt zijn we geheel afhankelijk van God de Vader. Zoals Prediker 8:15 zegt: “Ik heb 
niet voor niets de tevredenheid aanbevolen, en gezegd, dat er voor de mens niets beter is 
onder de zon dan te eten en te drinken en tevreden te zijn; het enige wat hij heeft bij al zijn 
geploeter gedurende de spanne tijds die God hem heeft toegemeten onder de zon” (vertaling: 
Pius Drijvers en Pé Hawinkels). 

Het Loofhuttenfeest is van alle Bijbelse feesten het meest uitbundig, dus zorg dat je geniet! Het 
is het verjaardagsfeest van Koning Jezus en bij een verjaardag hoort natuurlijk een heerlijke 
versgebakken taart. De programmaleider taart zorgt voor de taart, schoteltjes, vorkjes en 
eventueel slagroom en eetbare versiersels. 
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3.3 Programmaleider “Ezra” 

In Nehemia 8 wordt uitgelegd dat nadat het volk van Israël uit de Babylonische ballingschap 
was bevrijd en ze de tempel hadden herbouwd, dat Ezra hen opnieuw leerde hoe het 
Loofhuttenfeest gevierd moest worden. Daarom wordt ook elk jaar met Loofhuttenfeest het 
boek Ezra voorgelezen. 

De programmaleider Ezra is verantwoordelijk voor het vertellen van de geschiedenis uit Ezra in 
ongeveer 20 minuten. Dit kan een eigen uitleg zijn, of de uitleg uit bijlage 2. Als het verhaal uit 
bijlage 2 wordt voorgelezen, is het leuk om deze pagina’s uit te printen, op een brede lap 
(zachtgeel) papier te plakken, en op te rollen tot een soort boekrol. 

3.4 Programmaleider “maaltijd” 

In Deuteronomium 8:7–9 wordt nog goed uitgelegd waarom wij zo uitbundig feest mogen 
vieren; het is namelijk een voorschot op het feestmaal in de hemel: “Want de HEERE, uw God, 
brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren, die 
ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, 
vijgenbomen en granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing; een land waarin u 
zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal; een land waarvan de 
stenen ijzer zijn, en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken.” 

De programmaleider maaltijd is verantwoordelijk voor de inkoop van het eten en drinken, het 
uitstallen daarvan op de buffettafel, de coördinatie van de bloemen en het vlees dat mensen 
hebben meegebracht en het regelen van de barbecue of kookplaten, het kampvuur en/of een 
andere verwarmingsbron, omdat het na zonsondergang buiten al gauw koud kan worden. De 
volgende zaken regelt de programmaleider maaltijd: 

• Drinken: koffie, thee, sap, ranja, frisdrank, water, wijn 
• Eten: salade, (stok)brood, kruidenboter, sauzen 
• Eetgerei: bekertjes, borden, vorken, messen, broodplank, broodmes 
• Aankleding: (buffet)tafel, tafelkleed, bloemenvaas 
• Warmtebron: een barbecue of kookplaten, voldoende stroom/kolen/gas, 

 hout voor het kampvuur, eventueel een terrasverwarmer 

In Mattheüs 6:19–34 geeft Koning Jezus een soort handleiding voor het Loofhuttenfeest, waarin 
Hij ons uitlegt dat wij ons geen zorgen moeten maken. Dit past heel goed bij de rijk gedekte 
tafel waarvan we deze avond genieten. De programmaleider maaltijd kan ervoor kiezen deze 
Bijbeltekst tijdens de maaltijd voor te lezen (zie bijlage 3). 
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3.5 Programmaleider “water en licht” 

Het Loofhuttenfeest staat bekend als het feest van uitbundige vreugde, water en licht, en wordt 
daarom ook wel aangeduid als hét feest. Jerusalem bruiste in deze week; er werd levend water 
geschept en de stad baadde in het licht. Tijdens en na dit feest vertelt Koning Jezus hoe Hij de 
vervulling is als het Levende Water en het Licht der wereld! 

Deze programmaleider bereidt een verhaal voor over water en licht. Dit kan een eigen uitleg 
zijn, of het verhaal uit bijlage 4. Daarnaast zorgt dat er voor iedere deelnemer een fakkel is hij of 
zij verantwoordelijk voor de brandveiligheid (blusdeken, bluswater). Wanneer het 
Loofhuttenfeest in een bos wordt gevierd, zet hij of zij ook een route voor de fakkeltocht uit. Met 
de fakkels in de hand worden twee of drie liederen gezongen, die zijn uitgezocht door de 
programmaleider muziek. In de tijd van de tempel werd dit gedaan door “vrome en plichten 
vervullende mannen”. Na het zingen en eventueel de fakkeltocht, kunnen de fakkels rondom in 
de tuin worden gezet als feestelijke verlichting. 

3.6 Programmaleider “eindtijd” 

Het Loofhuttenfeest is één groot toekomst- en eindtijdfestival, dat je aan het denken zet over 
jouw toekomst en de plannen die God de Vader heeft. Ben je bereid een pelgrim te zijn, die 
altijd onderweg is voor Koning Jezus? Of wil je liever schatten op aarde verzamelen in plaats van 
in de hemel? Wil je jouw tijd, moeite, middelen, eigenlijk alles investeren in de bouw van Gods 
Koninkrijk? Dat moet een bewuste en weloverwogen keus van je zijn, want de vraag houdt 
eigenlijk in: ben je met Christus gestorven en leef je daarom niet meer voor jezelf maar alleen 
nog voor Christus? 

Op dit feest mag een vertelling over het Bijbelboek Openbaring logischerwijs niet ontbreken. 
De programmaleider eindtijd bereidt dit verhaal voor. Dit kan een eigen uitleg zijn, of de 
vertelling met vragen uit bijlage 5. Een tip is om deze bijlage uit te printen en daarna strookjes 
te knippen, ieder met een hoofdstukje. Deel deze uit en laat mensen om de beurt voorlezen. 
Laat wanneer dat mogelijk is iemand op een sjofar de zeven bazuinen meespelen, of gebruik de 
video “The Four Traditional Shofar Blasts”. De relatie tussen de loofhut, het Loofhuttenfeest en 
de eindtijd worden eerder in het programma gemaakt door de programmaleider loofhut (zie 
bijlage 1). 

3.7 Programmaleider “fruit” 

Fruit speelt een belangrijke rol in het Loofhuttenfeest, want dit is het feest van de boomvruchten 
waarin we God de Vader danken voor de oogst van dit jaar: “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 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 
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palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen 
lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.” (Leviticus 23:39–40) 

Iedereen heeft een stuk fruit meegebracht. Meestal zoekt men toch iets origineels uit, zodat er 
een grote variatie is aan fruit. De programmaleider fruit is ervoor verantwoordelijk dat het 
meegebrachte fruit met twee andere personen geschild en in stukken gesneden wordt en 
daarna verwerkt wordt tot punch, chocoladefondue of een fruitsalade (eventueel met ijs en/of 
slagroom). Dit wordt gedaan terwijl anderen bezig zijn de loofhut te bouwen en te versieren. 
Verder zorgt de programmaleider fruit voor (schil)mesjes, snijplanken, een schaal voor de 
stukken fruit en ook de extra benodigde ingrediënten. 

De extra benodigde ingrediënten voor punch zijn sinaasappelsap en punchsiroop, ranja of een 
alcoholische drank (rum, wijn of whisky). Voor zowel de punch als fruitsalade is voor elke 
deelnemer een lepeltje nodig. Voor het chocoladefondue is voor iedereen een (fondue)vork 
nodig en een (fondue)pan die op een nagloeiend kampvuur, de barbecue of op kookplaten 
verhit kan worden. Verder moet er per persoon op ongeveer 50 gram chocola gerekend 
worden (dit kunnen gewone chocoladerepen zijn). Bij het verhitten wordt ook kookroom en 
boter toegevoegd om chocola vloeibaar te houden. 

3.8 Programmaleider “muziek” 

Na het Loofhuttenfeest gaan we de winter in en wachten we tot in het voorjaar de Bijbelse 
feesten weer beginnen met Pesach Seder. Het Loofhuttenfeest duurt officieel zeven dagen, maar 
God de Vader heeft er direct ook de opdracht bij gegeven nog een “achtste dag” te vieren. 
Volgens de traditie wil Hij ons graag nog een dag langer bij zich houden omdat Hij geen 
afscheid wil nemen na deze feestvreugde. Laten we Hem daarom zoeken, aanbidden en met 
Hem feestvieren. 

De programmaleider muziek is verantwoordelijk voor het uitzoeken van de liederen en voor de 
begeleiding door één of meer muzikanten of een cd. Er zijn twee momenten tijdens de avond 
waar gezongen wordt: 

1. Wanneer iedereen met een fakkel in de hand staat, kunnen we Koning Jezus met twee of 
drie liederen danken dat Hij het Licht is, bijvoorbeeld “Licht van de wereld” (Opwekking 
595) of “Jezus, hoop van de volken” (Opwekking 618). Met het Loofhuttenfeest worden 
ook altijd Psalm 120 t/m 134 gezongen. Het is daarom goed om hier ook een van deze 
Psalmen te zingen of voor te lezen, of een lied dat erop gebaseerd is, zoals “Hiney ma 
tov”. 

2. De avond wordt afgesloten met een tijd van aanbidding. Zing liederen van vreugde, van 
onze hoop in Hem en van zijn trouw. Neem ook ruim de tijd om Hem te danken en groot 
te maken.
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