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Waarom is vreugde de essentie van Soekot?

Het Soekot-feest wordt „de tijd van onze vreugde” genoemd. Wanneer Tora deze feestdag beschrijft, worden
we in het bijzonder aangemoedigd: „En jullie zullen je zeven dagen verheugen voor Hasjem, jullie G-d.”

(Wajjikra 23:40)

Iedere feestdag heeft een speciale energie die de dag het best samenvat – Pesach is de „tijd van de vrijheid”
en Sjavoeot „de tijd van dat Tora gegeven wordt.” Wat is er zo speciaal aan Soekot dat het zoveel
vreugdevoller is dan andere feesten? Het is natuurlijk meer dan een gevoel van opluchting dat we voelen na
de ernst van de „Ontzagwekkende dagen” en het vasten van Jom Kippoer.

SOEKOT IN DE WOESTIJN

Tora geeft ons de volgende reden waarom we een soeka moeten bouwen en daarin moeten wonen:

„…zodat jullie nakomelingen zullen weten dat Ik de Israëlieten in hutten heb laten wonen, toen Ik hen
uit het land Egypte gevoerd heb.”

(Wajjikra 23:43)

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit weer een feestdag is die de uittocht uit Egypte moet gedenken en
met name de manier van huisvesting tijdens onze rondzwervingen door de woestijn en de bescherming die
we daarbij kregen. Sommige commentatoren zeggen dat het niet werkelijk hutten waren, maar wolken van
glorie die het Joodse volk beschermden tegen de elementen, en dat is wat wij ieder jaar weer nadoen en
ervaren tijdens de week van Soekot.

Zou in dat geval dit feest niet beter in het voorjaar gevierd worden, samen met Pesach – de tijd dat we
daadwerkelijk uit Egypte trokken? Waarom vieren we deze met de Exodus verbandhoudende feestdag in
Tisjrie, de eerste dag van de maand? (Een maand die toch al tamelijk vol is met feestdagen!) En waarom
veroorzaakt dit specifieke element van G-ds relatie met Zijn volk – de hutten en/of de wolken van glorie –
zo’n vreugde?

DE BRON VAN VREUGDE

„Vreugde komt uit een gevoel van volledigheid. Het tegenovergestelde is ook waar – als men iemand
verliest waar men een goede relatie mee had, en hij voelt dan een gemis, dan wordt hij ongelukkig en
rouwt.”

(Maharal, Netivot Olam, hfd. 18)

Wanneer we het gevoel hebben dat we iets missen, voelen we ons ongelukkig.

Misschien is Soekot de tijd van vreugde omdat we ons dan volledig voelen:

„Wanneer je de oogst van je graanschuur en wijngaard binnenhaalt, wees dan blij op je feestdag, jij en
je kinderen…”

(Devariem 16:13)

Komt onze vreugde van het gevoel dat we zoveel graan en fruit hebben en omdat we zoveel bereikt hebben
het afgelopen jaar, mankeert ons nu niets?

Het lijkt een vreemde manier om onze rijkdom te vieren door heel ons gevoel voor materiële stabiliteit achter
ons te laten en een tijdelijk hutje binnen te stappen, gemaakt van hout en bedekt met een dak van takken, dan
ons zelfs niet beschermt tegen de elementen. Waar is al de rijkdom die ons zou blij zo moeten maken?

Dat is het nu precies:

„Niemand verlaat deze wereld met de helft van zijn wensen vervuld”

„Iemand die honderd heeft, wil tweehonderd hebben.”

(Kohèlet Rabba 1:13)

We hebben nooit het gevoel dat we genoeg materiële goederen hebben. Hoe meer we hebben, des te meer



hebben we nodig. Fysiek plezier om het plezier zelf laat ons verlangend naar meer achter. Het geeft een
gevoel van leegheid en van iets te missen. Zelfs je lekkerste voedsel wordt snel afschuwelijk als je er te veel
van eet.

Rabbijn Mosjé Luzzatto verklaart in zijn boek Daät Tevoenot waarom dit zo is. Hij vergelijkt onze ziel met
een verfijnde prinses, die met een eenvoudige landman trouwt. Hoe meer hij haar tracht te vrede te stellen en
haar te besproeien met zijn soort van simpele pleziertjes, waar hij aan gewend is, des te droever wordt zij. Ze
kan zichzelf er onmogelijk toe zetten om om het afschuwelijke voedsel wat haar echtgenoot haar voorzet, te
eten. Het enige wat ze zich herinnert is hoe verfijnd haar leven in vergelijking met nu was.

Zo ook als wij proberen ons leven te vullen met geld, voedsel, kleding, materiële geneugten – alleen maar
voor het fysieke genoegen – dan blijft onze ziel onbevredigd, verlangend naar de ware genoegens die zij zich
herinnerd: spiritueel, dat wil zeggen, een verlangen naar een band met G-d.

Maar als daarentegen de prinses langzaam haar echtgenoot opvoedt en hem voorziet van mogelijkheden,
zodat hij de de fijnere dingen in het leven kan gaan waarderen – kunsten, reizen, theater, de opera (oké,
misschien gaat dat een beetje te ver!) – dat wordt zij te vrede gesteld en de landman wordt er alleen maar
rijker en gelukkiger van.

Wanneer we eten, drinken, mooie kleren dragen en van de fysieke wereld genieten, als middel op met G-d in
contact te komen, als onderdeel van een mitswa, dan verheffen we deze wereld, en scheppen er een
„woonplaats” voor G-d in ons midden. Dat is wat de ziel werkelijk bevredigt en een subliem gevoel van
vreugde schept.

Het is alsof je een kop koffie en een croissant koopt voor onderweg, die je in je mond stopt, terwijl je in je
auto je door het verkeer heen werkt, op weg naar je werk, in tegenstelling tot een diner in een fijn restaurant
met een goede vriend of vriendin. Het eerste is een wereldse handeling, zonder enig hoger bewustzijn, terwijl
het laatste een inhoudsvolle, plezierige en vaak gedenkwaardige ervaring is.

Het is het verschil tussen een vlug, voorbijgaand pleziertje en het blijvende, meer reële plezier van een
blijvende liefdevolle relatie.

Op Soekot wordt de wereldse, neutrale handeling van eten, drinken en slapen verheven en geheiligd, omdat
ze gedaan worden te midden van een gecultiveerde relatie met G-d.

Op Soekot wordt ons geboden onze permanente woning te verlaten en ons dagelijkse leven te verplaatsen
naar de soeka. Wanneer we onze veilige huizen en solide daken boven ons hoofd verlaten en in de gammele
hutjes onder de sterren gaan zitten, plaatsen we onszelf in feite rechtstreeks onder de bescherming van G-ds
glorie, of, zoals de Zohar het uitdrukt:

„Wie in de soeka zit, zit in de schaduw van de Emoena (geloof) en niemand kan hem kwaad doen, want
G-d spreidt Zijn vleugels over hem uit, zoals een moeder haar kinderen beschermt.”

Het geloof dat ons beschermd is het vertrouwen in G-ds eeuwige directe toezicht op ieder van ons en Zijn
voortdurende, constante liefde en zorg voor Zijn volk. Alles wat we bezitten, al de zegeningen in ons leven,
komen van Hem en Hij weet wat we nodig hebben en zorgt dat we het krijgen. Wanneer we dat voelen,
missen we niets.

Dit geeft ons een aanwijzing voor de oorzaak van de speciale vreugde op deze dag. Het is een tijd waarop we
opnieuw de speciale bescherming voelen die ons gegeven werd toen we Egypte verlieten.

Het is een goed idee om in de soeka te zitten met onze familie en vrienden en elkaar te vertellen over onze
zegeningen, elkaar verhalen vertellen over G-ds toezicht en hulp in moeilijke tijden, over de talrijke
geschenken die G-d over ons in de loop van ons leven heeft uitgestrooid. Dit is één manier om in contact te
komen met de spirituele energie die de essentie is van deze feestdag: ons vertrouwen in G-ds zorg. Dit is het
ware geluk waarnaar wij allen verlangen.

HET HUWELIJKSBALDAKIJN

Maar waarom vieren we Soekot nu, na de Hoge Feestdagen?

Een beter begrip van de timing van deze speciale spirituele vreugde kan verkregen worden van de realisering
dat in Kabbalistische bronnen de soeka het symbool is van het huwelijksbaldakijn – de „choepa” boven de
bruid en bruidegom, wanneer zij het verbond van wederzijdse verplichtingen en exclusiviteit aangaan. Het is
de tijd waaraan het Hooglied refereert, wanneer het zegt:



„De Koning heeft mij in Zijn kamers gebracht; we zullen blij en gelukkig samen zijn.”

Na Rosj Hasjana en Jom Kippoer, wanneer we ons voorgenomen hebben ons aan G-d te verplichten en Zijn
verbond binnen te gaan, met al de daaraan verbonden verantwoordelijkheden, komt nu de actie – de
vreugdevolle viering van de intimiteit en de vereniging – het huwelijk.

Vreugde kan ook een barometer zijn waarop we kijken hoe veel liefde en zorg en in een relatie tussen twee
mensen bestaat.

De Slonimer Rebbe vertelt in zijn werk „Netivot Sjalom” over een prins die het koninklijke paleis verlaat en
daar voor een tijdje afstand van neemt, om na enige tijd weer terug te keren. De koning was natuurlijk blij,
maar aan hem knaagde toch voortdurend de gedachte dat zijn zoon misschien was teruggekeerd uit angst om
gestraft te worden en niet uit ware liefde – in welk geval hij misschien voor goed weggaat.

Hij maakt zich constant zorgen, totdat hij op een dag opmerkt hoe zijn zoon vrolijk fluit en blij neuriet voor
zichzelf, terwijl hij met zijn dagelijkse beslommeringen bezig is. Nu weet de koning dat zijn zoon blij was
toen hij weer thuis kwam en dat hij uit liefde is teruggekeerd.

Wij hebben eveneens meer dan een maand doorgebracht in een geest van berouw en inkeer, terugkerend tot
G-d, onze foute eigenschappen herstellend, in een poging om onze vergissingen van het verleden te corri-
geren. Maar misschien werden we gemotiveerd door de angst dat we misschien zouden worden ingeschreven
in het „Boek van de Dood”, of dat we misschien niet zo’n zoet jaar zouden krijgen? Wanneer we ons bezig
houden met de mitswot van Soekot, bouwend aan de soeka, inkopen doen, als we druk naar de mooiste „Vier
Soorten” zoeken, dan tonen we G-d en onszelf dat we tot Hem zijn teruggekeerd uit liefde, dat we werkelijk
een relatie met Hem op prijs stellen en dat we Hem niet opnieuw verlaten.

Soekot is de tijd waarop we al de theoretische verplichtingen en besluiten die we op ons genomen hebben
tijdens de „ontzagwekkende dagen” consolideren. We schudden de „Vier Soorten” die de voornaamste
bronnen van verlangen en handeling symboliseren:

 Etrog – die lijkt op het mensen hart.
 Loelav (Palmtak) – de ruggengraat, die de boodschappen van de hersenen verbindt met de rest van het

lichaam.
 Hadassiem (Mirtetakken) – die lijken op ogen, hetgeen de visuele verlangens symboliseert: „De ogen

zien en het hart begeert.”
 Aravot (Wilgentakken) – die op lippen lijken, hetgeen associaties oproept met spraak en eten.

Op Soekot heiligen en gebruiken we deze krachten en verlangens om te groeien en om dichter tot onze
Schepper te naderen. We koesteren ons in Zijn liefde en bescherming, erop vertrouwend dat Hij voor ons en
voor alles wat we nodig hebben zorgt en we tonen Hem hoe gelukkig we zijn dat we weer thuis zijn.


