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SOEKOT QUIZ   50 soekot vragen verdeeld in A en B 
 

� Als quiz spelen met 2 groepen. 
� Omgekeerde quiz geef het antwoord en leerlingen geven de vraag. 
� In 2tallen. Leerling A stelt vragen aan B tot B verkeerd antwoord geeft, dan wisselt de  beurt. 
� Vragen losknippen in doos doen. Leerlingen in groepjes verdelen. Groepjes pakken steeds een vraag om die samen te  
     beantwoorden. Er kan worden opgezocht in Mijn Joodse Jaar en Joods Leven of op internet. 

  Dit kan ook als ‘wedstrijd’ door groepjes dezelfde vragen te geven of er random 5/10 te laten trekken. Wie is eerste klaar. 

� Xtra voor leerlingen die klaar zijn met les. Leerlingen pakken ad random 3/5/10 vragen uit de doos en gaan die schriftelijk 
     beantwoorden (mbv boeken Mijn Joodse Jaar en Joods Leven en internet) 

 
VRAGEN           ALEF antwoorden           ALEF  VRAGEN           BET antwoorden           BET 

     
Hoeveel dagen duurt Soekot 7 dagen in Israël en voor 

liberale Joden.(Orthodox 
buiten Israël 8 dagen) 
 

 Wat is het nederlandse 
woord voor SOEKA 

Loofhut 
 
 

Wat is het nederlandse woord 
voor Soekot 
 

Loofhuttenfeest 
loofhutten (=meerv v soeka) 

 wat wens je elkaar met 
Soekot 

Chag sameach (vrolijk feest) 

Wat is het belangrijkste deel 
van de Soeka 
 

Het dak   Waarvan moet het dak 
gemaakt zijn 

‘Loof’: takken, bladeren, riet, 
rotan, stro (niet meer vast 
aan de grond/boom) 
 

Mag de soeka onder een 
boom worden gebouwd zodat 
de takken vd boom het dak 
kunnen zijn  
 

Nee de soeka moet onder  
‘open lucht’ worden gebouwd 

 Kun je op een balkon een 
soeka bouwen 

Ja als er boven day balkon 
niet ook een balkon zit. Dus 
alleen al er boven het balkon  
open lucht’ is.  

Moet het dak van de soeka 
helemaal dicht zijn 

Nee, je moet nog een stukje 
van de hemel zien (zon-
sterren) maar dakbedekking 
moet ook schaduw geven 
 

 Moeten de muren van de 
soeka van hout of riet zijn 

Nee, het kan van allerlei 
materiaal zijn 
 

Hoeveel muren moet een 
soeka minstens hebben 
 

3  Waarvan moeten de muren 
zijn gemaakt 

Kan van allerlei materialen 
zijn zoals lappen stof, steen, 
hout, glas, beton, plastic etc. 
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Hoe noemen we de dak 
bedekking van een soeka  
 

Schach (=dak bedekking)  Hoe hoog mag een soeka 
maximaal zijn 

onder de 9 meter (zeggen de 
rabbijnen) 

In welke joodse maand valt 
soekot 
 

de maand Tisjri  Op welke datum is het 
soekot  
 

15 (tot en met 21) Tisjri 

Waar staat dat we Soekot 
moeten vieren 
 

Tora (Wajikra 23:41-43)   Waar staat dat we een loelav 
moeten maken (plukken) 

Tora (Wajikra 23:40) 

Wanneer ‘woonden’ onze 
voorouders in soekot.  
Noem 1 periode 
 

a) De 40 jaar dat ze door de 
woestijn trokken naar Jisraël  
b)Toen ze boeren waren in 
Jisraël tijdens de oogst  
c) Als ze id tijd vd Tempel in 
Jeroesjalajim waren om Soekot 
te vieren. 
d) Ieder jaar tijdens Soekot 

 

 Wanneer woonden onze 
voorouders in soekot.  
Noem nog een andere 
periode 
 

a) De 40 jaar dat ze door de 
woestijn trokken naar Jisraël 
b)Toen ze boeren waren in 
Jisraël tijdens de oogst   
c) Als ze id tijd vd Tempel in 
Jeroesjalajim waren om Soekot 
te vieren. 
d) Ieder jaar tijdens Soekot 

 
In de soeka steken we de jom 
tov kaarsen aan, wat is de 
beracha 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nér sjèl 
jom tov 

 We maken kidoesj in de 
soeka. Wat is de beracha 
voor de wijn 
 

_ _ _ _ _ _ boré peri hagafèn 

Waarmee versieren we de 
soeka 

Fruit, takken, tekeningen, 
slingers ….. 

 Soekot is een oogstfeest, wat 
wordt er o.a. geoogst 
 

Vruchten bv. druive 

Wat moeten we in de soeka 
doen (om de mitswa van 
soekot echt uit te voeren) 

‘7 dagen wonen’. In ieder 
geval zitten en iets eten. In 
warme landen wordt er ook 
wel in geslapen. 
 

 Met soekot doe je als het kan 
de mitswa:  
‘Hachnasat Orchiem’> Wat 
doe je dan 

Je ontvangt gasten in je 
soeka 

Uit hoeveel plantensoorten 
bestaat de loelav 
 

4  Zijn de 4 plantensoorten 
allemaal takken 

3 zijn takken en 1 is een 
vrucht 

Noem 1 /2 van de 
plantensoorten 
 

Loelav (palmtak),  
Arava (wilgentak)  
Hadas (mirte),  
Etrog (citrusvrucht 
 

 Noem 1 /2 van de 
plantensoorten 
 

Loelav (palmtak),  
Arava (wilgentak)  
Hadas (mirte),  
Etrog (citrusvrucht) 
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Hoeveel (beek)wilgtakken 
zitten er in een loelav 
 

2  Hoeveel mirtetakken zitten 
er in een loelav 

3 

Van welke boom komt de 
loelavtak 

dadelpalm  Waarom moet je heel 
voorzichtig zijn met de etrog  

Als het puntje (pitom) 
afbreekt is de etrog niet 
meer koosjer  
 

Hoe noemen we de rondgang 
in sjoel met de loelav 
 

Hakafa (meervoud Hakafot)  Hoe noemen we het 
schudden met de loelav 

sjokkelen 

Soekot is 1 van de 3 Sjalosj-
Regaliem 
(pelgrimsfeestdagen) noem 
er nog 1. 
 

Pesach, Sjavoeot  Wat gingen onze voorouders 
naar toe met de Sjalosj 
Regaliem 
(pelgrimsfeestdagen)  

Naar de Tempel in 
Jeroesjalajim gaan met het 
eerste van de oogst  om God 
te bedanken 
 

Welke beracha zeg je als je in 
de soeka zit 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lésjév 
basoeka 

 Welke beracha zeg je voor 
de loelav 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al netilat 
loelav 

Hoe heet het feest na Soekot  (Sjemini Atseret/) Simchat 
Tora 

 Hoe heet het feest voor 
Soekot 
 

Jom Kipoer 
(Jom Hakipoeriem) 
 

We verwelkomen de 
Oesjpizien (onze voorouders 
die in soeka op bezoek 
komen) in onze soeka 
Noem ….. mannen 

Avraham, Jitschak, Jaäkov, 
Joseef, Mosjee, Aäron, David 

 We verwelkomen de 
Oesjpizien (onze voorouders 
die in soeka op bezoek 
komen) in onze soeka 
Noem ….. vrouwen 
 

Sara, Rivka, Racheel, Léa, 
Miriam, Dévora, Ester 

Noem 1 echtpaar dat als 
Oesjpezien in de soeka op 
bezoek kan komen 
 

Avraham – Sara 
Jitschak – Rivla 
Jaakov – Lea / Racheel 

 Noem 1 echtpaar dat als 
Oesjpezien in de soeka op 
bezoek kan komen 
 

Avraham – Sara 
Jitschak – Rivla 
Jaakov – Lea / Racheel 

Noem een andere naam voor 
Soekot 
 

Zeman Simchatenoe 
Chag Haäsif 
Chag  
Chag Adonai 

 Noem een andere naam voor 
Soekot 
 

Zeman Simchatenoe 
Chag Haäsif 
Chag  
Chag Adonai 

Zing een soekotliedje   Zing een ander soekotliedje 
 

 

 


