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Soekot en Kohelet 

 

Nodig: 
Tanach voor alle leerlingen (of per 2) of een kopie van blz.1580 en blz.1583 
Bij klassikale les: laptop en beamer. 
Als xtra opdracht voor 1 leerling of 2tal: laptop of tablet. 
Pen en papier (of laptop) 
Soeka (als die er is) 
 

 
Een andere naam voor Soekot is CHAG. Dat betekent: hét FEEST. Soekot is dan 
ook een vrolijk feest, de oogst is binnen en er is tijd om met elkaar het Feest te 
vieren. 
 
Als tegenstelling met het vrolijke karakter van Soekot is het traditie om in sjoel 
tijdens de dienst het boek Kohelet te lezen. [Kohelet (Prediker) is een van de 
boeken van Ketoeviem, het derde deel van Tanach] Kohelet kan behoorlijk 
somber zijn!  
 

Ook dat is enkel lucht en najagen van de wind. 

 
De traditie zegt dat koning Sjlomo Kohelet heeft geschreven  
 

Kijk in Tanach op blz 1580 en lees Kohelet 1:2-11 
……… De zon komt op en zon gaat onder …………. 

 Alle rivieren stromen naar zee …………. 

 Toch raakt de zee niet vol …………… 

 
Hadara Levin-Areddy heeft een filmpje gemaakt over Soekot en Kohelet.  
Zij vertelt het verhaal vanuit het gezichtspunt van koning Sjlomo. Let op de 
tegenstellingen (van blij naar verdrietig,  
 
Bekijk het filmpje en bedenk:  

All is vanity; and a chasing after the wind 

Alles is enkel lucht en een najagen van de wind 
 
Sukkot Back to Basic:    http://www.g-dcast.com/sukkot 
 

 
Lees de volgende 3 vragen:  1.  Hoe bouw je een soeka 

2.  Waaruit bestaat een loelav 

3.  Wat maakt Soekot een vrolijk feest 
Bekijk het filmpje nu nog eens en beantwoord dan de vragen. 
 

 
Xtra 

Ga als het kan met elkaar in de soeka zitten en lees;  
Tanach blz 1583 Kohelet 3:1-8  :    Voor alles wat er gebeurd is er een uur, 

            een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

 

Discussieer met elkaar over de tegenstellingen (zijn ze leuk, vreemd, goed bedacht,  
Ver gezocht, …………..) 
Welke tegenstellingen zou jij hebben opgeschreven als je koning Sjlomo was? 
Maak een eigen lijstje ER IS EEN TIJD VOOR ………….. 
        EN ER IS EEN TIJD VOOR ……………… 


