
Chanukah 



Samenvattend
• Boodschap (mag) aanstoot geven, de toon niet.

• Boosheid en plannen daarop, verzachten naarmate; meer tijd. 

• Vele connecties die Judah maakt om theologie te ‘onderbouwen

• ook richting de uiteindelijke verlossing

• en dus ook (onbewust) richting Yeshua(’s taken) 

• Onthoud zeker dit:


• Ongeacht of alle midrashen van Judah kloppen of niet, het is 
een hele Hebreeuwse manier van naar de Schrift kijken.


• DEZE manier vinden we ook terug in de Brit Chadasha (’N.T.) 
om het Messiasschap van Yeshua aan te tonen.



Miketz
•  מִּקֵץ ׁשְנָתַיִם יָמִים
• Gen 41:1 aan het eind van twee jaren (van) dagen  
• Jer 28:3 Binnen twee volle jaren (ׁשְנָתַיִם יָמִים) breng Ik alle 

voorwerpen van het huis van de HEERE naar deze plaats terug, 
die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft 
meegenomen en naar Babel heeft gebracht.


• Jer 28:11 En Hananja zei voor de ogen van heel het volk: Zo 
zegt de HEERE: Zo zal Ik binnen twee volle jaren (ׁשְנָתַיִם יָמִים) 
het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, van de nek van 
alle volken breken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs.


• 2 Sam 14:28 Zo bleef Absalom twee volle jaren (ׁשְנָתַיִם יָמִים) in 
Jeruzalem zonder dat hij het gezicht van de koning te zien 
kreeg. (28:33) 


• einde van een ballingschap……



Vanaf het begin 
• Jes 40:21 Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het 

begin (מֵֹראׁש) niet bekendgemaakt?

• Jes 46:9 Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, 

dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen 
als Ik,


• 10 Die vanaf het begin (מֵֵֽראׁשִית) verkondigt wat het  
einde (אַחֲִרית) zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet 
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand 
en Ik zal al Mijn welbehagen doen;


• Joh 1:1-4 In het begin was het Woord en het Woord was bij 
God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle 
dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is 
geen ding gemaakt dat gemaakt is.


• Open 1:8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, 
zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.



• Lot’s dochters met Lot


• Sarah voor Farao 


• Rivka voor Abimelech


• Jacob met Izaak


• Leah met Jacob


• Tamar met Judah


• Yosef met zijn broers


• Esther voor haman


• David voor Samuel


• Yeshua voor beide huizen…..(Jes 8:14)

Verborgen identiteit



Verborgen
• Spr 25:2 Het is Gods eer een zaak verborgen (סְּתֵר) te houden, 

maar de eer van koningen een zaak te doorgronden.

• Est 2:10 Esther (אֶסְּתֵר) had haar volk en haar afkomst niet 

verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou 
vertellen.


• Gen 18:17 De HEERE zei: Zal Ik voor Abraham verbergen (ּכָסָה) 
wat Ik ga doen? (150 x bedekken verbergen) 


• Ps 83:2-4 O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o 
God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd 
omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk 
en beraadslagen tegen Uw verborgenen (צָפַן). (33x) 


• 5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer 
zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.


• Jer 31:8 Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden (צָפֹון)



• Lot’s dochters met Lot

• Sarah voor Farao 

• Rivka voor Abimelech

• Jacob met Izaak

• Leah met Jacob

• Tamar met Judah

• Yosef met zijn broers

• Esther voor haman

• David voor Samuel

• Yeshua voor beide huizen…..(Jes 8:14)

Verborgen identiteit

• Luk 10:21 Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de 
aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. 
Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.  


• Wij als Israëlieten, Noordelijke Koninkrijk, Huis van Josef…..



• 1) Komt niet voor in de Bijbel….

• 
ἐγκαινισμὸν חֲנֻּכָה
• ἐγκαίνια

Tegenwerpingen Chanukah?



Tegenwerpingen Chanukah?
• 2) We mogen Hem alleen eren met de Lev 23 feesten….

• Dus een vastendag of gebedsdag die op een bepaalde datum wordt 

herhaald zal niet door Hem worden geaccepteerd…?

• Er is geen verbod in Torah om gedenkfeesten te vieren om Hem te 

eren MITS deze niet werden gebruikt om afgoden te dienen/eren. 
Het is klip en klaar duidelijk dat Chanukah’s oorsprong komt van het 
overwinnen van afgodendiensten, en dus (op zijn minst) mag.


• 3) Yeshua zei niet (direct) dat we het moeten vieren.

• Daden spreken luider dan woorden, Hij wandelde in de zuilengang van 

Salomo, het enig overgebleven deel van de eerste Tempel, en Hij:

• A) gaf geen enkele hint dat er iets mis mee was

• B) was er speciaal voor naar Jerusalem gekomen

• C) Zou hiermee voor iedereen die Hem wel kon zien maar niet kon 

horen/verstaan een duidelijk positief teken afgeven 

• D) was niet angstig om controversieel te zijn 

Joh 10:31 De Joden pakte opnieuw stenen om Hem te stenigen 




Tegenwerpingen Chanukah?
• D) Joh 2:13 En het Pascha van de Joden was nabij en 

Jezus ging naar Jeruzalem. 

• 15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef 

Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. 
En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de 
tafels keerde Hij om. 


• 17 En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: 
De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.



Tegenwerpingen Chanukah?
• D) Joh 10 :22-23 En het was het feest van de inwijding van 

de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep 
rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.



Hoe begon het….
• 1 Mac 1:11 In die tijd begon zich in Israël een groep afvalligen 

te roeren die de wet niet meer wilde navolgen, en zij kregen 
veel aanhangers.


• 1 Mac 1:52 Veel Israëlieten die de wet maar al te graag naast 
zich neer wilden leggen, voegden zich naar de voorschriften 
van de inspecteurs, en ze richtten zo veel verschrikkingen aan in 
het land  
 

• 2 Tim 4:3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer 
niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die 
aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond 
praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar 
naar verzinsels.



Bij wie sloten ze zich aan….?
• 1 Mac 1:9…Hun bewind en dat van hun nakomelingen bracht 

nog lange tijd veel onheil / kwaad op aarde. 

• 10 Een van hun afstammelingen was de schurk Antiochus 

Epifanes,23 Hij roofde het zilver, het goud, enz

• 24 …Hij richtte een bloedbad aan en liet zich daar 

schaamteloos op voorstaan. / sprak arrogante woorden 
• 30 Hij wendde voor vrede te willen sluiten, maar zodra hij het 

vertrouwen van de inwoners had gewonnen deed hij onverhoeds 
een aanval op de stad. 


• 2 Mac 7:27 Daarmee hield ze de wrede tiran echter voor de gek


• 2 Cor 11:14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor 
als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzonders als ook 
zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid.


• Dan 9:27 Verbond van vrede 1/2 week….?



De tactieken van Antioch 
• 1 Mac 1:11 …Ze zeiden: ‘Kom, laten we een verdrag sluiten 

met de volken om ons heen, want vanaf het moment dat we 
ons van hen hebben afgescheiden is ons veel ellende 
overkomen.’…13 en enkelen uit het volk verklaarden zich 
bereid naar de koning te gaan. Deze gaf hun toestemming 
vreemde wetten en gebruiken in te voeren. 

• Tactiek: ik doe enkel wat men wil….


• 29 Na twee jaar stuurde de koning het hoofd van de 
belastingen naar de steden van Judea… 30 Hij wendde voor 
vrede te willen sluiten,


• Tactiek: bedriegen…. 


• 62 Toch vonden velen in Israël de kracht zich te verzetten en 
geen onrein vlees te eten. 


• Tactiek: eerst een ‘kleine’ overtreding >> deur op een kier….



De tactieken van Antioch 
• 2 Mac 7:24 …Daarom deed hij, toen alleen de jongste nog was 

overgebleven, niet alleen met woorden een beroep op hem, 
maar verzekerde hem ook met plechtige eden dat hij hem 
rijk en gelukkig zou maken als hij de tradities van zijn 
voorouders zou afzweren. Hij zou hem dan in de kring van zijn 
vertrouwelingen opnemen en hem belangrijke functies 
toevertrouwen. 


• 25 Maar de jongeman ging hier niet op in. Daarop riep de 
koning de moeder erbij en spoorde haar aan de jongen aan 
zijn verstand te brengen dat hij door dit aanbod aan te nemen 
zijn leven kon redden.


• Hij drong zo lang aan dat ze zich ten slotte bereid verklaarde 
om met de jongen te spreken. 


• Tactieken: beloftes van weelde en aanzien, via de band spelen 
(familie/bekenden), volhouden 



‘Tĳdlĳn’ Torah/Wet
• Mal 4:4 Denk aan de Wet van Mozes en zijn voorschriften

• 1 Mac 2:21 God verhoede dat we de Wet en de voorschriften 

verloochenen. 

• 26-27 Zo toonde hij zijn toewijding aan de Wet zoals ook 

Pinechas … Mattatias riep met luide stem: ‘Laat ieder die de Wet 
is toegedaan en pal staat voor het verbond zich bij mij aansluiten.’


• 29 In die tijd trokken velen die rechtvaardig wilden leven en wilden 
vasthouden aan de Wet naar de woestijn. Daar vestigden ze zich


• 1 Mac 2:42 In die tijd voegde zich een groep chasideeën bij hen, 
strijdvaardige Israëlieten bereid zich in te zetten voor de Wet.


• 1 Mac 3:20 Onze vijand is vol overmoed en vol haat tegen de Wet 
opgetrokken om ons en onze vrouwen en kinderen uit te roeien en 
onze bezittingen te roven,


• Mat 5:17-19 Niets van de Wet en profeten af tot alles is geschied 



1. Men moest geen Torah meer volgen 


2. Men mocht geen besnijdenis meer uitvoeren


3. Men mocht geen Shabbat meer vieren


4. Men mocht geen Moadiem meer vieren


5. Men mocht geen offers meer brengen in de Tempel


6. Men mocht of moest (bewijs) varken eten

Wet volgens Antioch 



• 1 Mac 1:41-42 Toen gelastte de koning per brief zijn hele rijk 
om één volk te vormen en de eigen gebruiken op te geven. 
En alle volken voegden zich naar het woord van de koning. 


• 1 mac 1:49-50 Zo zouden de wetten vergeten worden en 
alle voorschriften in onbruik raken. Iedereen die het gebod 
van de koning negeerde, zou worden gedood. 


• 1 Mac 1:57-58 Wie in het bezit van zo’n verbondsrol bleek te 
zijn of volgens de wet leefde, werd op last van de koning ter 
dood gebracht. Maand na maand lieten de inspecteurs in Israël 
hun macht voelen door overtreders die ze in de steden 
aantroffen ter dood te brengen.


• 2 Mac 6:1 Niet lang daarna stuurde de koning de Athener 
Geron om de Joden te dwingen de tradities van hun 
voorouders af te zweren en niet langer naar Gods 
voorschriften te leven. 

1. Men moest geen Torah meer volgen 



2. Geen besnijdenis meer uitvoeren

• 1 Mac 1:48 Ze mochten hun zonen niet meer besnijden en 
moesten zich verlagen tot allerlei onreine en onheilige 
praktijken.


• 1 Mac 1:60-61 De vrouwen die hun kinderen hadden laten 
besnijden, werden op grond van de verordening gedood, en 
zuigelingen werden opgehangen aan de hals van hun moeder. 
Ook hun huisgenoten en degenen die de besnijdenis 
hadden verricht werden gedood.


• 1Mac 1:15 en lieten zij zich weer een voorhuid maken. Zij 
hielden zich verre van het heilige verbond, vermengden zich 
met de heidenen en gaven zich over aan kwalijke praktijken.



• 1 Mac 1:43 Zelfs veel Israëlieten gingen over tot zijn 
godsdienst, offerden aan afgodsbeelden en ontwijdden de 
sabbat. 


• 1 Mac 2:34-37 We komen niet naar buiten en zullen het gebod 
van de koning niet gehoorzamen; wij ontwijden de sabbat 
niet.’ Onmiddellijk ging het leger tot de aanval over.  
De Israëlieten verweerden zich niet, ze gooiden geen stenen en 
sloten hun schuilplaatsen niet af. Ze zeiden: ‘We gaan liever in 
onschuld de dood in; de hemel en de aarde zijn onze getuigen 
dat jullie ons ten onrechte ombrengen.’


• 38 En zo werden zij op sabbat aangevallen en afgeslacht, 
mannen, vrouwen en kinderen, ongeveer duizend in getal, 
samen met hun vee.

3. Geen Shabbat meer vieren



4. Geen Moadiem meer vieren

• 1 Mac 1:45 In de tempel mochten geen brandoffers, 
graanoffers en wijnoffers meer worden gebracht en sabbat 
en feestdagen moesten worden afgeschaft.


• 2 Mac 6:5-6 Het altaar werd vol gezet met goddeloze 
offergaven die strijdig waren met de voorschriften. 
Het was niet langer geoorloofd om de sabbat in acht te 
nemen, de traditionele feesten te vieren of er zelfs maar 
voor uit te komen dat men Jood was.



• 1 Mac 1:45-47 In de tempel mochten geen brandoffers, 
graanoffers en wijnoffers meer worden gebracht en 
sabbat en feestdagen moesten worden afgeschaft. De 
tempel en de priesters werden ontwijd. Er werden altaren 
gebouwd en heiligdommen en tempeltjes ingericht voor 
afgodsbeelden, en er werd vlees van varkens en andere 
onreine dieren geofferd.


• 2 Mac 6:4 Vreemdelingen namen de tempel in bezit en 
hielden er liederlijke braspartijen. Ze vermaakten zich met 
prostituees, hadden binnen de heilige muren gemeenschap 
met andermans vrouwen en namen allerlei ongepaste zaken 
mee naar binnen.

5. Geen offers meer brengen in de Tempel



6. Men moest varken eten
• 1 Mac 1:63  Zij stierven nog liever dan dat zij zich door voedsel 

zouden verontreinigen en het heilige verbond zouden 
schenden, en ze werden dan ook ter dood gebracht. 


• 2 Mac 7:1 Een andere keer werden zeven broers en hun moeder 
gearresteerd en op bevel van de koning met gesels en riemen 
gemarteld om hen te dwingen verboden varkensvlees te 
eten.


• 7:39-41 Geprikkeld door deze beledigingen raakte de koning 
buiten zinnen van woede, en hij liet hem nog wreder folteren dan 
de anderen. Zo stierf ook hij zonder zich aan onreinheid 
schuldig gemaakt te hebben en in volkomen vertrouwen op de 
Heer….


• 42 Tot zover over de verplichte deelname aan heidense 
offermaaltijden en over de buitensporig wrede martelingen.



Geloofskenmerken volgeling van Jezus

1. Je volgt geen Torah meer…..


2. Je voert geen besnijdenis meer uit….


3. Je viert geen Shabbat meer…..


4. Je viert Gods feesten niet meer….


5. Je brengt geen offers meer in de Tempel….


6. Je kan gerust varken eten….

• Ik weet dat er nog meer uitingen zijn, zoals liefde en hulp aan 
naasten, maar zouden (velen van) de Joden die toen Antioches 
volgden deze uitingen ook niet hebben gehad…..?



vriendschap en goede raad
• 2 Mac 6:18 Eleazar, een van de belangrijkste schriftgeleerden… kreeg 

met geweld varkensvlees in zijn mond gestopt. Hij spuwde het uit, 
zoals iedereen zou moeten doen die consequent weigert voedsel te eten 
waarvan men zelfs niet mag nemen wanneer zijn leven op het spel staat.


• De mannen die erop moesten toezien dat hij het onreine vlees at, kenden 
hem nog van vroeger. Daarom namen ze hem apart en raadden hem in 
vertrouwen aan om vlees te halen dat hij wel mocht gebruiken, het zelf te 
bereiden en net te doen alsof hij het door de koning verordende 
offervlees at. Als hij dat deed, zou hij gevrijwaard zijn van de doodstraf en 
vanwege zijn oude vriendschap met hen lankmoedig behandeld worden.


• 23 Maar Eleazar nam een nobel besluit, passend bij zijn hoge ouderdom 
en zijn eerbiedwaardige grijze haren … en vooral ook in 
overeenstemming met de heilige, goddelijke wetgeving. ‘Het zou mijn 
leeftijd onwaardig zijn wanneer ik huichelde en bij de jongeren de 
veronderstelling zou wekken dat ik op mijn negentigste jaar nog 
uitheemse gebruiken had overgenomen. Daarmee zou ik hen, omwille 
van het kleine beetje leven dat mij nog te wachten staat, op een 
dwaalspoor brengen en zelf een onreine smet op mijn ouderdom werpen.



Waarom Chanukah vieren?
• 1) Het is een vervulde profetie 

• Dan 11:31-35 ‘Hij brengt strijdkrachten op de been; die zullen 

het heiligdom, de vesting, ontwijden, het dagelijks offer 
afschaffen en een ‘gruwel der verwoesting’ oprichten. Degenen 
die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze 
tot afvalligheid, maar degenen die hun God trouw zijn, zullen 
zich met kracht verzetten. 


• De verlichten onder het volk brengen velen tot inzicht, maar een 
tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, 
gevangengezet en beroofd. Tijdens hun onderdrukking krijgen 
ze enige hulp, al zullen velen zich onder valse voorwendselen bij 
hen aansluiten. Maar ook sommige van de verlichten komen ten 
val; mogen zij worden gelouterd, gereinigd en gezuiverd tot aan 
de eindtijd, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken’ 


• 2) Het is een overwinning op afgoderij die herdacht wordt, en 
dat is een prima reden om er bij stil te staan.



Waarom Chanukah vieren?
• 3) Yeshua waarschuwt voor een tijd dat de geschiedenis zich 

zal herhalen (Pre 1:9 Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat 
er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden)


• Mat 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan 
op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!  
21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en 
zoals er ook nooit meer zijn zal.


• Maar is dit dan niet al gebeurt?

• Mat 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de 

wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en 
dan zal het einde komen.


• De viering van Chanoeka is een geheugensteuntje voor wat er 
nog komen gaat.



Waarom Chanukah vieren?
• 4) De (her)inwijding van Gods Tempel wordt ermee herdacht


• 5) We herinneren ons aan dat God nog steeds naar Zijn volk 
omkeek, Hij blijft trouw aan Zijn belofte/volk.


• 6) De tegenstander was natuurlijk op de hoogte van Mal 3:1 
Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. 
Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het 
zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde 
vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.


• Aangezien dat deze profetie was voor de 2e Tempel, deed hij er 
alles aan om het volk en de Tempel te vernietigen. 
Dat was het doel van de aanval in de tijd van de Makkabeeën.


• We herdenken dus een door Gods ingrijpen (wonderbaarlijke 
overwinningen) overwonnen aanval van de duisternis. 



Waarom Chanukah vieren?
• 7) We herinneren ons aan de enorme offers die, door (het 

overblijfsel) van Judah wat vast wilde houden aan Gods Torah, 
zijn gebracht 


• 8) Het helpt ons stil te staan bij onze dagelijks strijd om een 
licht te worden & blijven 


• Mat 5:14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op 
een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de 
korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die 
in het huis zijn. 
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.



Waarom Chanukah vieren?
• 9) Yeshua was voor dit feest naar Jerusalem gekomen, terwijl Hij 

normaal gesproken (buiten de feesten om) in Galilea verbleef. 

• Ten tijde van feesten gaat Hij naar de Tempel (Joh 5:1, 2,13 ; 12:12)

• Wij dienen volgers van Hem te zijn, en als Hij er speciaal voor naar 

Jeruzalem is gegaan, dan is m.i. dit alleen al een goede reden om 
het ook te vieren.


• 10) Het is een gebod gebaseerd op de Bijbel….

• Jer 35:2 Ga naar het huis van de Rechabieten, spreek met hen en 

breng hen in het huis van de HEERE, in een van de kamers, en geef 
hun wijn te drinken. 
5 Ik zette de leden van het huis van de Rechabieten kannen vol 
wijn en bekers voor en ik zei tegen hen: Drink wijn! 
Zij zeiden echter: Wij drinken geen wijn, want onze voorvader 
Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons geboden: U mag geen 
wijn drinken, u niet en uw kinderen niet, tot in eeuwigheid.



Waarom Chanukah vieren?
• Jonadab, de zoon van Rekab, had in de tijd van Achab, van 

Jehu, besloten – voor hem en voor zijn nageslacht – dat zij géén 
wijn zouden drinken. Zijn kinderen en kindskinderen hadden een 
dusdanig respect voor hun ouders, grootouders, etc. dat zij meer 
dan 200 jaar later, ten tijde van Jeremia nog steeds geen alcohol 
gebruikten. 


• God gaf Jeremia de opdracht om hen over te halen wijn te 
drinken.


• Deze toets werd hun gegeven om hun trouw aan hun voorvader 
Jonadab, de zoon van Rekab, te vergelijken met de ontrouw van 
het Huis van Juda aan God. (Jer 35:14-16)


• Gods waardering voor de Rekabieten stak Hij niet onder stoelen 
of banken: “Maar tot het huis der Rekabieten zeide Jeremia: Zo 
zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël:




Waarom Chanukah vieren?
• Jer 35:18-19 Omdat gij aan het gebod van uw vader Jonadab 

gehoor gegeven hebt en al zijn geboden gehouden en naar alles 
wat hij u gebood, gedaan hebt, daarom zegt de HERE der 
heerscharen, de God van Israël, aldus: Nimmer zal het Jonadab, 
de zoon van Rekab, ontbreken aan een man, die voor mijn 
aangezicht staat al de dagen” 


• Chanukah:

• 2 Mac 1:18 Op 25 kislew zullen wij de reiniging van de tempel 

vieren. We voelen ons verplicht u hiervan in kennis te stellen…

• 2 Mac 10:5-6 Op dezelfde dag van dezelfde maand dat deze 

door vreemdelingen was ontwijd, op 25 kislew, vond de reiniging 
van de tempel plaats. Vol vreugde vierden ze acht dagen lang 
feest, zoals dat ook voor het Loofhuttenfeest gebruikelijk is, en 
ze dachten eraan hoe ze nog maar kort geleden het 
Loofhuttenfeest hadden moeten vieren in holen in de rotsen, als 
dieren in het wild.



Waarom Chanukah vieren?
• 1 Mac 4:59 Judas bepaalde samen met zijn broers en de hele 

volksvergadering dat het feest van de altaarinwijding jaarlijks 
acht dagen met blijdschap en vreugde gevierd zou worden, te 
beginnen op 25 kislew. 

• Achtmaal staat er in de Bijbel ‘eer uw vader en uw moeder’. 
Wordt dit principe opgevolgd, dan werkt dat door van geslacht 
tot geslacht. (Ex 20:12 Deu 5:16 Mat 15:4 19:19 Mar 7:10 10:19  Luk 18:20 Efe 6:2) 


• Dit betekende natuurlijk voor de voorouders van Yeshua, die 
leefden ten tijde van de Makkabeeën, dat zij geroepen waren 
Chanoeka te vieren en hun kinderen te onderwijzen dat te blijven 
vieren, die het weer aan hun kinderen onderwezen. 


• Degene die ermee stopt is ontrouw aan de door het voorgeslacht 
aangegane geloften.



Waarom Chanukah vieren?
• 10) Men mag dus aannemen dat godvrezende Joden, zoals Jozef 

en Mirjam, Chanoeka gevierd hebben. Zij waren daartoe 
‘verplicht’, vanwege de geloften van hun voorouders.


• 1) Vervulling van een profetie

• 2) Overwinning op afgoderij

• 3) Geheugensteun/blik op de toekomst…..

• 4) Herinwijding Tempel

• 5) Trouw van God aan Zijn Verbond/Volk

• 6) Wonderbaarlijke militaire overwinning

• 7) Enorme offers die werden gebracht

• 8) Onze strijd om licht te blijven 

• 9) Yeshua vierde het 

• 10) Gebod gebaseerd op Torah geboden 



Waarom eten we sufganiyot?

Omdat de heidenen geobsedeerd zijn  
met perfecte lichamen en deze aanbidden.  

Dus eten we donuts en laten hun zien  
dat we daar niets om geven.


