CHANUKA

MIJN SCHAPEN HOREN MIJN STEM
Omdat Chanuka een extra-Bijbelse beleving is, welke niet door de Torah is
opgedragen, hebben we veel vrijheid om mee te vieren. Terwijl veel van de
traditionele activiteiten goed zijn, merkte ik dat ik zocht naar iets dat een beetje
minder voor de hand liggend was ... iets dat ons allemaal diep zou doen nadenken;
iets dat we op ons leven en onze spiritualiteit in de Messias konden toepassen.
Ik dacht aan Yeshua in Jeruzalem tijdens het feest van Toewijding en besloot
Johannes 10:22vv te lezen. Ik vroeg me af waarop Zijn aandacht zou gericht zijn in
die tijd van viering. Hij was immers in Jeruzalem in die tijd van de winter, en Hij
maakte tijdens Chanuka, het Feest van de Lichten opmerkingen over sommige
dingen. Zeer gretig las ik de passage die ging over uitspraken als: "Gij zijt het licht
der wereld." Wat ik toevallig tegenkwam, maar heel goed het ware thema en de
essentie van Chanuka zou kunnen zijn... een oproep om Hem te volgen, om de
schapen in Zijn hand te zijn, veilig voor elke dief die ons zou willen wegrukken.
Laten we hierover nadenken: Wat was de drijvende kracht van de Maccabese
strijders? Het was hun vastberadenheid om een apart gezet volk te blijven, een
drang om zich te ver te houden van de heidense praktijken om hen heen en een
volledig, hartgrondig verlangen om God toe te behoren tot Zijn glorie. Ze vochten tot
het bittere einde om dit feit te bewijzen. Velen verloren hun leven in het midden van
deze strijd ... het was een strijd tot de finish in het zich wijden tot mensen die tot de
God van Israël behoorden, geroepen naar Zijn doel.
Onze studies in het eerste boek van Moshe (B'reishiet) tijdens de voorbije paar
weken staan onvermijdelijk vers in ons geheugen. In feite kan men ditzelfde thema
van " God toebehoren" in het leven van Abraham herkennen. Hier was een man,
geroepen door de Allerhoogste God om zijn vroegere leven achter te laten, zijn naam
te veranderen, al het onderwijs en de praktijk van zijn jeugd op te geven en met
moeite te vorderen om uiteindelijk, "een volk waardoor alle volken van de wereld
zullen gezegend worden" te worden (Gen 12:1-3).

Voor mij lijkt er hier een duidelijk verband: uitverkoren, geroepen, afgezonderd. Het
was voor deze waarheden dat de Maccabese soldaten hun leven gaven, en voor
deze zelfde waarheden dat Abram zijn heidense volk ontvluchtte in toewijding aan
God. Bovendien zijn het deze identieke principes die ons vandaag inspireren en
motiveren in ons heiligingsproces. We zijn echt in deze wereld, maar we moeten er
geen deel van uitmaken. Wij zijn Zijn volk, apart gezet als heilig voor Hem. Waarlijk,
het Feest der Lichten heeft onze voorouders door de jaren heen een groot aantal
waarheden geleerd. Het heeft ons gesmeekt om een volk te zijn, dat echt "in vuur en
vlam" staat voor Adonai, onze God. We steken de chanoekkiah aan om de
aanwezigheid van de Heer in ons leven te gedenken, en hoe het wandelen volgens
de wegen van Zijn Tora duidelijk en helder licht op ons levenspad geeft.
Maar waarom? Waarom verlicht de Heer onze weg? Waarom roept Hij ons op om als
lichten te schijnen voor de volken om ons heen? Het is omdat wij Zijn eigen volk zijn,
gekozen om Zijn Naam te verheerlijken. Hij heeft voor ons plannen en
verwachtingen... Hij geeft om elkeen heel veel. Yeshua herinnerde de Joodse
mensen van Zijn tijd Zelf aan deze diepe waarheid toen Hij op het feest van
Toewijding in de tempel vanaf de voorhof van Salomo tot hen sprak.
Ook vandaag nog, herinnert de Heer ons aan deze positie die we, als Zijn volk, in
Hem hebben. Bovendien is dit het principe dat er voor ons uitsprong bij onze
wekelijkse parashat studies over het leven van Abraham. Waarlijk, onze God, is de
God die niet verandert. Halleluyah!
"Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun het
eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan en niemand zal ze rukken uit mijn
hand "(Joh 10:27-28).. Onze toewijding aan Hem gaat veel verder dan alles wat we
met onze mond kunnen uitspreken. Wij willen Hem daadwerkelijk volgen; dit duidt op
acties en beweging gericht op Hem.
Tot slot, wees uitgedaagd. Dit is de tijd van het jaar waarin wij verkondigen dat we
zoals de Maccabeeen zijn - sterk, dapper en bereid om ons geloof in de God van
onze voorvaderen te verdedigen. Maar, als we bij deze gedachten blijven hangen,
moeten we onszelf serieus naar de reden vragen waarom we doen en zeggen wat
we doen en zeggen. We moeten allemaal bereid zijn om rekenschap af te leggen van
het werk van de Heer in ons leven als het ons gevraagd wordt. Ja, het is goed om
terug te denken aan het leger dat de Tempel reinigde en zuiverde na jaren van
smaad. En ja, het is goed om bewondering en eer in de harten van onze kinderen te
leggen voor degenen die bereid zijn om op te staan voor wat juist, heilig en
waarachtig is... zelfs tot de fysieke dood, indien nodig. Maar, ik denk dat, meer dan
aan elk van die feiten in de geschiedenis, het goed is om te onthouden Wie het is die
wij toebehoren. Het zal voor onze kinderen hel nuttig zijn om Chanuka op een
persoonlijke manier te ervaren, door te weten dat de-zelfde God, die Abraham en de
Makkabeeën riep, ook hen heeft geroepen en uitgekozen om als bakens van licht te
wandelen, Zijn Naam in woord en daad verkondigend. Neem even de tijd tijdens uw

feesttijd festiviteiten om er over te spreken van en bedenk hoe goed het is om voor
de Here God van Israël apart gezet te zijn.
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