
Vijf Redenen om Chanuka te Vieren (FFOZ)

Did you know that Hanukkah is in the Gospels?
Hanukkah is not mentioned in the Hebrew
Scriptures because the story of Hanukkah
happened after the last book of the Tanakh had
been written. However, Hanukkah is mentioned
in the Apostolic Scriptures. Yeshua went to the
Temple for the Feast of Hanukkah. If Hanukkah
matters to Yeshua, shouldn’t it matter to us?

Wist u dat Chanuka in de evangeliën is?
Chanuka wordt niet genoemd in de Hebreeuwse
Geschriften, omdat het verhaal van Chanoeka gebeurd
is nadat het laatste boek van de Tenach was geschre-
ven. Chanuka is echter vermeld in de Apostolische
Geschriften. Yeshua ging naar de tempel voor het
feest van Chanoeka. Als Chanuka voor Yeshua van
belang was, zou het voor ons dan niet van belang zijn?

Did you know that Hanukkah is a story of
religious persecution?
Hanukkah is a story of religious persecution
and standing up for faith in God. Yeshua tells
us we can expect persecution, but He also tells
us that we must stand firm in our faith. If that’s
what the story of Hanukkah is about, shouldn’t
it matter to us?

Wist u dat Chanuka een verhaal van religieuze
vervolging is?
Chanuka is een verhaal van religieuze vervolging en
opkomen voor het geloof in God. Yeshua vertelt ons
dat we vervolging kunnen verwachten, maar Hij
vertelt ons ook dat we moeten vaststaan in ons geloof.
Als dat het is waar het verhaal van Chanuka over gaat,
zou het voor ons dan niet van belang zijn?

Did you know that Yeshua talked about Hanukkah?
Yeshua talked about Hanukkah. He warned His
disciples that the things that happened in the story
of Hanukkah would happen again (Mark 13:13–16,
Matthew 24:15–18). To understand what He was
saying, His disciples had to know the story of
Hanukkah. If Yeshua talked about the story of
Hanukkah, and His disciples knew the story,
shouldn’t it matter to us?

Wist u dat Yeshua over Chanoeka sprak?
Yeshua sprak over Chanuka. Hij waarschuwde Zijn
discipelen dat de dingen die in het verhaal van
Chanuka gebeurden opnieuw zouden gebeuren (Marc.
13:13-16, Mat. 24:15-18). Om te begrijpen wat Hij
zei, moesten Zijn discipelen het verhaal van Chanuka
kennen. Als Yeshua over het verhaal van Chanuka
sprak, en Zijn discipelen het verhaal kenden, zou het
voor ons dan niet van belang zijn?

Did you know that Hanukkah commemorates
the dedication of God’s Temple?
Hanukkah means “dedication.” It is a
remembrance of when the Jews rededicated
God’s Holy Temple to serve only Lord . The
Apostolic Scriptures tell us that we are God’s
Temple. If Hanukkah is a festival about the
dedication of God’s Temple, and we are God’s
Temple, shouldn’t it matter to us?

Wist u dat Chanoeka de wijding van Gods tempel
herdenkt?
Chanuka betekent "herwijding". Het is een
herinnering aan toen de Joden Gods Heilige Tempel
opnieuw wijdden om alleen de Heer te dienen. De
Apostolische Geschriften vertellen ons dat wij Gods
tempel zijn. Als Chanuka een feest is over de
herwijding van Gods tempel, en wij zijn Gods
tempel, zou het voor ons dan niet van belang zijn?

Did you know that Hanukkah is the Festival of
the Light of the World?
Hanukkah is the Festival of Light. It celebrates
the relighting of the menorah lamp that burned
in God’s Holy Temple. In rabbinic
terminology, the menorah was called the “light
of the world.” Yeshua said, “I am the Light of
the world,” and another time He told His
disciples, “You are the light of the world.” If
Hanukkah is the Festival of the Light of the
World, shouldn’t it matter to us?s?

Wist u dat Chanuka het Feest van het Licht van de
wereld is?
Chanuka is het Feest van het Licht. Het viert het
opnieuw aansteken van de Menorah lamp die in
Gods heilige tempel brandde. In de rabbijnse
terminologie werd de Menorah het "licht van de
wereld" genoemd. Yeshua zei: "Ik ben het Licht van
de wereld", en een andere keer zei Hij tegen Zijn
discipelen: "Jullie zijn het licht van de wereld." Als
Chanuka het Feest van het Licht van de wereld is,
zou het voor ons dan niet van belang zijn?


