
Het duurt niet meer zolang voor het kerstfeest is. Kerstfeest is het feest van het Licht 
der wereld. Jullie weten wel Wie dat is hè? Het Licht der wereld werd gebo-
ren in een beestenstal. De Heere Jezus, de Zoon van God. 
De Joden hebben ook een lichtfeest in de maand december. Het is het 
Chanoekafeest. Het wordt ook wel het feest van de inwijding van de tempel 

genoemd. Het verhaal dat bij het Chanoekafeest hoort is al heel oud. Ongeveer 
2000 jaar geleden waren de Grieken de baas in Israël. Een groepje Joodse man-

nen heeft toen heel dapper gevochten en na een lange strijd hadden deze vech-
ters Jeruzalem en de tempel heroverd. In de tempel stond de zevenarmige kan-
delaar. Deze kandelaar moest altijd blijven branden, maar de Grieken hadden hem 
uit laten gaan. Na lang zoeken vonden de Joden een beetje olie. Veel te weinig, maar 
door een wonder bleef de de zevenarmige kandelaar met een klein beetje olie toch acht 
dagen branden.

Nu vieren Joodse mensen nog steeds acht dagen lang Chanoeka. Iedere avond van het 
feest wordt er een extra kaarsje aangestoken in een negenarmige kandelaar; op de eerste 
avond één kaarsje, op de tweede avond twee kaarsjes, enzovoorts, zodat op de achtste 

avond alle kaarsjes branden. Waarom heeft de kan-
delaar dan negen ‘armen’? Acht kaarsjes of oliepitjes 
zijn bedoeld voor de acht dagen van het feest en met 
het negende kaarsje – de dienaar – worden de andere 
kaarsjes aangestoken. Tijdens Chanoeka wordt er ook 
een speciaal spel gespeeld met een tolletje en geef je 
elkaar cadeautjes.  
Het is een fijn en gezellig feest voor de Joodse kinde-
ren, maar het is ook een arm feest. Een feest zonder het 
echte Licht. Laten we juist in deze dagen bidden of de 
Heere ook bij deze mensen wil komen met Zijn Licht.

Het Chanoeka feest

Hoe wordt Chanoeka 
  nu gevierd?

ISR   ËLWEETJESvoor jou!



Zoals jullie hebben kunnen lezen is het Chanoekafeest in december 
en in december hopen wij jullie te ontmoeten op de Israëldag. Nemen jullie dan 
een mooie zelfgemaakte Chanoekakandelaar mee? Dan ligt er een leuk cadeautje voor 
jou klaar bij de boekentafel. En wie weet, is jouw kandelaar wel de mooiste! Als dat zo 
is dan krijg jij een mooi boekje thuisgestuurd en komt jouw kandelaar in de volgende 
Israëlbode te staan. Kleur deze plaat op je allermooist in. Na het kleuren kun je er ook 
een dun laagje zonnebloemolie over smeren, goed laten drogen en het lijkt wel een 
echt glas in lood raam! Of plak mooi papier op de vlammetjes. Je kan de kandelaar ook 
opvullen met kleine stukjes gescheurd (goud) papier, dan krijg je mooi mozaïek. Mis-
schien kan jij de plaat wel op stevig papier kopiëren, zodat je de plaat uit kan prikken 
of knippen en dan met een wc. rolletje rechtop zetten. Maak er iets moois van!

Doe je ook mee?

En vergeet je niet je naam en adres achterop de kandelaar te schrijven?!


