Chanoeka
Chanoeka
de wonderbaarlijke &
de Messiach &
Yeshua, Or l’Olam
“En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Yeshua liep
rond in de Tempel, in de zuilengang van Shlomo” (Yochanan 10:22). Kort voor deze gebeurtenis,
vlak voordat Yeshua in de Tempel kwam had hij zich nog uitgeroepen tot Or l’Olam, ‘Licht van de
Wereld’. De mensen kwamen om Hem heen staan en vroegen zich af of Hij de verlosser van Yisraël
was. In die tijd was er enorme verwachting vanuit ons volk naar de Messiach toe die hen zou verlossen
van de vijand. Om die reden zien wij dat er velen in de tijd van Yeshua opstonden en zich uitriepen als
Messiach. Een bekend voorbeeld hierin is natuurlijk Bar Kochba.
Vanuit de Joodse overleveringen en de Zohar wordt er veelal een verbintenis gelegd tussen de
Messiach en licht. Zo wordt Hij Sar Hapanayim genoemd, Prins van het aangezicht wat in verbintenis
wordt gebracht met de Birkat Kohaniem waarin wij bidden dat het licht van G’ds aangezicht over ons
mag schijnen. De Talmoed legt dan ook een link tussen het licht wat geschapen werd en de Messiach.
Zo staat er in de Yalkut het volgende geschreven:
“En God zag het licht, dat het goed was. ‘Dit is het licht van de Messias... om te onderwijzen dat God
de generatie en het werk van de Messias zag voordat Hij het universum geschapen had en hij verborg
de Messias... onder Zijn troon van Glorie”.
Zoals de Messiach eeuwenlang verborgen was zo ook Zijn licht. Op het Chanoeka feest toont Yeshua
dit licht; Hij is het verborgen licht van de Chanoekia. Het is dan ook bijzonder dat de term ‘acht dagen
Chanoeka lichten’ een acroniem is voor de Messiach.

Hiermee wordt duidelijk dat het aansteken van de kaarsen op het lichtfeest wijst naar niemand anders
dan de Messias. Yeshua is niet los te koppelen van Chanoeka nog van Am Yisraël! En dit geheim zit
hem al in de kaarsen. Tijdens deze dagen worden er in totaal 36 kaarsen aangestoken. Op het moment
dat ook de Shamasj, de kaars die in het middelpunt staat van de Chanoekia, wordt meegenomen dan
worden er in totaal 44 kaarsen aangestoken. Zoals ieder woord en letter in het Hebreeuws ook een
getalswaarde heeft zo geldt dat ook in dit geval. Het getal 44 in het Hebreeuwse staat voor het woord
Dam, wat bloed betekent. Wij mogen namelijk weten dat door de verzoening met het bloed van de
Tsaddiek uit de stam Jehuda Zijn licht op ons is gaan schijnen. Zo is Hij tot een licht voor in eerste
instantie Yisraël, maar ook voor alle volken geworden.

De 36 lichten
In het aantal kaarsen dat wordt aangestoken zit een mysterie verborgen wat de ware betekenis van het
Chanoeka feest toont. Zo leggen de rabbijnen de link tussen de 36 kaarsen(3x12 uur tussen dag en
nacht) en het licht dat op de vierde dag werd geschapen. Zij noemen dit licht het verborgen licht dat er
was toen de wereld werd geschapen en wat het licht was van de eerste mens. Adam, de eerste mens, is
een beeld van de Messiach. Op het moment dat de kaarsen worden aangestoken vraagt men eigenlijk
aan God om het licht dat door de zonde van Adam en Eva werd verborgen wederom te herstellen. Het
is onze taak als Joden om dat verborgen licht te herstellen. Echter is dit enkel volledig mogelijk in de
Messiach. Hij is immers gekomen om te herstellen waar de Adam Rishon(de eerste mens) in faalde.
De rabbijnen leggen uit dat de 36 kaarsen van de chanoekia staan voor de 36 lagen van een ui. Om tot
de kern van een ui te komen dient eerdere laag te worden gepeld. Elke laag is een stuk duisternis totdat
men tot de kern en het hart van de ui is gekomen. Hier vind men het verborgen licht. Over dit licht zei
de Chazal (Joods middeleeuwse rabbijnen) dat ‘dit het licht van de Messias is’.
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw
van de dood, over hen zal een licht schijnen. (...) En men noemt Zijn Naam Pelé (Wonderlijk), Yo’ets
(Raadsman), Gibor( Machtig) El (God), Ad (Eeuwige) Av(Vader), Sjar(prins), Shalom(vrede)”
(Yeshayahu 9:1,5)
De link tussen de Messias en Chanoeka in dit hoofdstuk is het samengaan met het licht in vers 1 en het
‘wonderlijke’ in vers 5. Het Chanoeka feest gaat over het wonderbaarlijke licht. Zo leert de Talmoed
dat het flesje met olie voor acht dagen bleef branden. Dit was enkel mogelijk door de olie die daarin
zit. Deze olie in de fles is het hart van de ui, is het hart van de chanoekia de Shamasj; is het verborgen
licht. En dit verborgen licht is niemand anders dan de Messias.
Binnen bepaalde Sefardische kringen worden dan ook de titels van de Messiach uit Yeshayahu 9:5
genoemd bij het aansteken van de kaarsen. Als alle kaarsen zijn aangestoken dan branden er 8 kaarsen
in totaal. Zoals het getal zes het getal is van de mens, zeven het getal is van de Shabbat zo is acht het
getal van het bovennatuurlijke. Deze armen tezamen vertegenwoordige de bovennatuurlijk komst van
de Messiach. En zijn komst vertegenwoordigd de ware betekenis van Chanoeka. Als het verborgen
licht zichtbaar wordt dan zal dit de genezing van Yaäkov betekenen.
Yisraëls genezing
Op dit moment is het licht van de Messiach voor velen van ons volk nog verborgen. Het doel van de
Messiach is dat dit licht weer terugkomt naar Israël. Als dat gebeurt dan zal dat genezing voor Israël
betekenen. Dit zien wij terug in het verhaal van Yaäkov in Genesis 32:24-32. Het was Yaäkov die
worstelde met een Man waardoor zijn naam getransformeerd wordt naar Yisraël. De rabbijnen legde
uit dat hij worstelde met de Esav/Edom in zichzelf. In vers 31 wordt geschreven dat de zon over hem
op ging en dat hij mank was aan zijn heup. Rashi geeft hier een interessant commentaar op:
“En de zon kwam op: dit is een gebruikelijke uitdrukking: wanneer wij ergens op een plek aankomen,
brak de morgen aan. Dit is een eenvoudige uitdrukking. De Midrashic Aggadah (Tanchuma Buber,
Vayishlach 10; Gen. Rabbah 68:10) [legt uit]: en de zon kwam op om zijn heup te genezen, zoals er is
geschreven: (Maleachi 3:20): ‘de zon van gerechtigheid, met genezing onder zijn vleugels’”.
Rashi ziet dus een verbintenis tussen de heling van Yaäkov en de Shamasj haTsadek in Maleachi 4.
Het is dan ook geen toeval dat de kaars die alle andere kaarsen op de Chanoekia aansteekt ook
Shamasj wordt genoemd. Het verhaal van Chanoeka is het verhaal van Yaäkov die getranformeerd
werd in Yisraël en zich tot Yisraël kan transformeren enkel door de genezing van het licht van de zon
te ontvangen. Spoedig zal Yisraël door de lagen(36 kaarsen) van duisternis heen steken om het
verborgen licht te ontvangen. Moge die dagen spoedig aanbreken; boj Messiach boj!
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