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Chanoeka is de tijd van het aansteken van het licht. Welke gedachte moeten we hebben 
bij deze lampjes?  
 
In de haftara van Chanoeka lezen we dat Zacharja een profetie krijgt. De engel vraagt 
hem daarna: wat zie je? Maar waarom die vraag? De profeet kan toch alleen maar zien 
wat hem getoond wordt?  
 
Zowel op Chanoeka als in de parasja komen we tegen dat mensen dachten dat ze het 
allemaal heel goed wisten en ondertussen zaten ze er compleet naast.  
 
Ja’akow treurt om zijn zoon, die leeft. De broers zijn op zoek naar hun broer, ze zitten 
tegenover hem. Joseef denkt dat hij in de ellende zit, hij wordt de onderkoning van Egypte 
en redder van zijn familie.  
 
Ook in het Chanoekaverhaal zien we dat.  
 
De mensen moeten hebben gedacht dat de onderdrukking van het anti-joodse regiem niet 
te overleven was. Heel veel mensen verlieten het geloof van hun voorouders en hellinisme 
vierde hoogtij. Dit was toch zeker het einde van het joodse geloof.  
 
Wie had kunnen denken dat dit alles zou leiden tot een overwinning en het overleven van 
onze traditie tot de dag van vandaag?  
 
De midrasj zegt het ongeveer zo: ‘terwijl zij in zak en as zaten, bereidde Hasjem een 
prachtige toekomst voor hen voor’.  
 
Dat is de boodschap van het licht van Chanoeka. Wij kijken om ons heen, in ons privé 
leven of in de grote wereld. Wij denken dat we begrijpen wat er gebeurt en geloven niet 
wat we iedere dag in de kranten lezen.  
 
Maar het licht van Chanoeka zegt ons: vrees niet, Hasjem is bezig met een plan voor Zijn 
wereld.  
 
De profeet kreeg een profetie maar zag hij het goed, begreep hij wel dat ook in de 
uitzichtloze situatie waarin het joodse volk zich bevond, Hasjeem uiteindelijk bezig is een 
mooiere toekomst voor te bereiden?  
 
Zag hij de boodschap van Hasjeem wel in het goede licht? In het licht van Chanoeka? Als 
wij in de kaarsjes kijken dan kunnen we bijna zien hoe Hasjeem onze toekomst al heeft 
voorbereid. Moge die snel in onze dagen werkelijk worden. 
 


