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Traditiegetrouw is Awraham, onze aartsvader, de gast in onze soeka op de eerste dag van 
Jom Tov. Blijkbaar kunnen we iets van de persoonlijkheid van Awraham leren betreffende 
het begin van het feest.  
 
We vinden dat Awraham Eretz Israel moet verlaten vanwege een hongersnood. Hij reist 
naar Egypte en slaapt daarbij in herbergen. Op dat moment is Awraham een arme 
nomade, die blij mocht zijn dat een herbergier überhaupt zijn deur open houdt voor de 
arme onbekende sloeber.  
 
Hoe anders is dat op de terugweg van Egypte. Awraham is een rijk man en kan zich dure 
locaties permitteren. Dat doet hij echter niet. Hij doet precies de zelfde locaties aan als op 
de heenweg. Zij die goed genoeg waren toen, zijn dat nu nog.  
 
Deze gedachte past bij Soekot. De Sjoelchan Aroeg schrijft zowel betreffende Rosj 
HaSjana als over de maaltijd na Jom Kippoer dat wij 'in vreugde kunnen eten, vertrouwend 
op een gunstige beoordeling van onze daden'. Het volgend jaar wordt een goed jaar. Daar 
kunnen we vanuit gaan. Al onze wensen worden vervuld.  
 
In dat verband een verhaaltje: In een dorp woont een arme schoenenmaker.Hij spaart 
centje bij centje om aan de jaarlijkse staatsloterij mee te doen.  Hij koopt vol trots zijn lot bij 
het plaatselijke postkantoor. Iedereen kent iedereen in het dorpje en als dan ook de 
hoofdprijs op het lot van onze schoenmaker valt, wordt de houder van het postkantoor 
daarvan op de hoogte gesteld, en of hij het goede nieuws wel snel wil doorvertellen.  
 
Ondanks dat het bericht hem 's avonds laat bereikt, aarzelt hij niet om de arme man 
ogenblikkelijk het goede nieuws te vertellen. Hij klopt aan de deur en moet hem wakker 
maken. Na een dag zwaar werk geniet hij van zijn slaap. Knorrig doet hij de deur open. De 
postbode zegt vrolijk: 'Schoenmaker, morgen kan je uitslapen - je bent rijk'.  
 
De houding van de schoenmaker verandert, zijn postuur groeit. En hij zegt: hoe durf je mij 
- een rijke man - wakker te maken? Al die anderen weten het nog niet, maar jij wel, je zou 
beter moeten weten!' 
 
Na Jom Kippoer zou ons vertrouwen in een goede beoordeling ons hooghartig kunnen 
maken, vandaar dat we in de Soeka gaan zitten, het symbool van bescheidenheid en 
tevreden zijn met wat je hebt.  
 
In het bensjen zeggen we: G'd (harachaman) zal beracha en succes sturen naar dit huis 
en op deze tafel. Ondanks dat HaSjem ons allemaal beracha en succes zal sturen, we 
blijven gewoon in dit huis en op deze tafel. Dat is de les van Awraham op de eerste dag 
Soekot.   


