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Naam…………………………………………………….. 

 

Werkblad Loelav Midrasjiem 

 
Soekot heeft net zo als andere Feestdagen zijn eigen specifieke symbolen:  

de SOEKA en de LOELAV. 

De loelav is een plantenbundel die uit vier soorten planten bestaat: 

een loelav (palmtak), drie hadasiem (mirtetakjes), twee aravot (beekwilgtakjes) 

en een mooie vrucht de etrog (citrusvrucht). 

Een andere naam voor de loelav is ‘arba’a miniem’ (vier soorten) 

 

Hieronder staan drie teksten uit Joodse bronnen die allemaal proberen de betekenis van 

de etrog en loelav uit te leggen. 

Lees ze door, beantwoord de vragen en probeer dan zelf ook nog een uitleg te geven. 
 
 

Tekst 1:  

De palmtak is als een ruggengraat, de mirte als een oog, de wilg als een mond 
en de etrog is als een hart. ‘prijs God met heel je lichaam’         (Wajikra Rabba 30:14) 

 
 

Wat stellen de arba’a miniem (de vier soorten) samen volgens deze tekst voor? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Tekst 2: 

Een etrog smaakt lekker en ruikt lekker. Een etrog wordt daarom wel vergeleken 
met iemand die veel Tora leert (smaak) en veel goede daden doet (geur). 
 

De dadelpalm heeft geen speciale geur maar de vruchten smaken wel erg lekker. 
De loelav is als een mens die weinig goede daden doet maar wel veel Tora leert. 
 

De mirte ruikt erg lekker maar heeft geen smaak. Net zo zijn er mensen die veel 
goede daden doen maar weinig Tora leren. 
 

De beekwilg heeft geen geur en heeft geen smaak. Daarom wordtb hij 

vergeleken met iemand die weinig goede daden doet en ook weinig Tora leert. 
 

God zegt: ‘Houd ze alle vier samen vast dan kunnen degene die meer waarde 

hebben hen met minder waarde aanvullen en beschermen.’        (Wajikra Rabba 30:12) 

 
 

1. Voor wat of wie staan de vier plantensoorten hier samen symbool? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Wat kunnen wij van deze tekst leren?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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Tekst 3 
Er is gesuggereerd dat de vier soorten symbool staan voor de vier landbouw 
gebieden van Israël. Loelav (palmtak): het laagland 

Hadasiem (mirtetakken): de bergen 
Aravot (beekwilgtakken): de rivier 

Etrog (citrusvrucht): het geïrrigeerde (bevloeide) land 
(Encyclopedia Judaica) 

 

1.Waarom worden de vier plantensoorten met deze landbouw gebieden vergeleken?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Wat staat de loelav volgens deze tekst symbool voor wanneer je de vier planten-

soorten samen vasthoudt? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Tekst 4 
Maak je eigen midrasj.  
Waar staan de ‘Arba’a Miniem’ (vier soorten) volgens jou symbool voor? 
 
 

Loelav: ________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 
 

Etrog: _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 
 

Hadasiem: _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 
 

Aravot: ________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 
 

Alle vier samen: __________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 


