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Powerpoint behorende bij de prediking

door Bert Otten op Shabbat 12-12-2020

Bij Beth HaTikvah Veenendaal

Deze dienst stond in het teken van 

Chanoeka

De schriftlezing:

Genesis 40:1-23

Daniel 11:28-34

Hebreeën 11:35-38

Chanoeka
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Beeld van Daniël 2

• Daniël 2:31-33 Gij, o koning [Nebukadnezar], 
had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! 
Dit beeld was hoog, en de glans ervan was 
buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik 
ervan was schrikwekkend.

• 32  Het hoofd van dat beeld was van gedegen 
goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn 
buik en lendenen van koper,

• 33  zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van
ijzer deels van leem.



12-12-2020

3



12-12-2020

4

Alexander de Grote (356 – 323 vChr)

• Wikipedia:

• Alexander III van Macedonië (Pella, 20 juli 356 

v.Chr. — Babylon, 11 juni 323 v.Chr., beter 

bekend als Alexander de Grote (Grieks: Μέγας 

Ἀλέξανδρος, Mégas Aléxandros) was koning van 

Macedonië. Hij veroverde het Perzische Rijk tot 

aan de Indus, waardoor hij een van de grootste 

rijken uit de oudheid creëerde. 

De Ram & de Geitenbok

• Daniël 8:3-6 Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik, en zie, een ram
stond voor de stroom; hij had twee horens [Meden & Perzen], en 
die horens waren hoog, de ene echter was hoger dan de andere, en 
de hoogste [Perzen] rees het laatst op.

• 4  Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar 
het zuiden, en geen enkel dier [geen enkel rijk] kon tegen hem 
standhouden; er was niemand die redden kon uit zijn macht, en hij 
deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot.

• 5  Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok 
van uit het westen [de Grieken] over de gehele aarde zonder de 
aarde aan te raken [supersnelle opmars]; en de bok had een 
opvallende horen tussen zijn ogen [Alexander de Grote].

• 6  En hij kwam tot de ram met de twee horens, die ik voor de stroom 
had zien staan, en rende op hem toe in zijn grimmige kracht.



12-12-2020

5

4 (Griekse) Diadochen Rijken

• Daniël 8:8  De geitebok [de Grieken] nu 
maakte zich bovenmate groot, maar toen 
hij machtig werd, brak de grote horen af 
[Alexander de Grote stierf op 33-jarige 
leeftijd], en vier opvallende horens
[4 Griekse / Hellenistische deelrijken]
rezen in diens plaats op, naar de vier 
windstreken des hemels.
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Twee belangrijkste Rijken (Dan 11)

• De Koning van het Noorden (Syrië)

• De Seleuciden (Seleucus / Antiochus)

• (Israël – bufferstaat in het midden)

• De Koning van het Zuiden (Egypte)

• De Ptolemaeën (Ptolemy / Cleopatra)
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Griekse Rijken / Hellenisme

• Wikipedia: Het leger van Alexander de Grote nam de Griekse 
cultuur met zich mee naar het oosten.  ... De vroege dood van 
Alexander de Grote belette het ontstaan van een hecht wereldrijk, 
maar zijn werk had grote gevolgen voor de beschaving: hij opende 
de wereld voor de Griekse of Helleense cultuur en verzekerde 
daardoor zijn voortbestaan. Hij wilde de regionale Helleense 
beschaving, vermengd met oosterse beschavingselementen, zien 
uitgroeien tot een internationale hellenistische cultuur. 
Alexander, die de Griekse én oosterse cultuur bewonderde, streefde 
naar een samenwerking der volken. Daartoe stichtte hij steden met 
een gemengde, multi-culturele bevolking; de taal in de hogere 
kringen van de hellenistische staten was het Grieks. Verscheidene 
hellenistische staten beleefden een tijdlang een hoge geestelijke 
bloei. Vele Grieken trokken als handelaar, kunstenaar, dichter of 
geleerde naar de hellenistische hoofdsteden.

• (Theaters / Amfitheaters / Sportscholen / Naakt sporten)

Noorden (Syrië)  ↔ Zuiden (Egypte)

• Heel Daniël 11 gaat over oorlogen       
[323 – 165 vChr] tussen de koningen    
van het Noorden (Seleuciden) en de 
koningen van het Zuiden (Ptolemaeën).

• Antiochus IV, Epiphanes, een heel 
slechte koning, komt in Syrië (het 
noorden) aan de macht (175-164 vChr.)
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Antiochus IV verdrukt de Joden

• Daniël 8:8-12 De geitebok nu maakte zich bovenmate groot, maar 
toen hij machtig werd, brak de grote horen af [Alexander de Grote], 
en vier opvallende horens [4 diadochen rijken] rezen in diens 
plaats op, naar de vier windstreken des hemels.

• 9  En uit een daarvan [uit de Seleuciden] kwam weer een horen 
[Antiochus IV] voort, die klein begon, maar die zeer groot werd 
tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad [Israël],

• 10  ja, zijn grootheid reikte tot aan het heer des hemels [gelovige 
Joden], en hij deed er van het heer, namelijk van de sterren, ter 
aarde vallen, en vertrapte ze [gelovige Joden].

• 11  Zelfs tegen de vorst van het heer [God] maakte hij zich groot 
[Antiochus verhief zich tot god], en Hem werd het dagelijks offer 
ontnomen en zijn heilige woning [tempel] werd neergeworpen.

• 12  En een eredienst werd in overtreding ingesteld [afgod Zeus & 
varkens geofferd] tegenover het dagelijks offer; en hij wierp de 
waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem [Antiochus].

Antiochus IV (vervolg)

• Daniël 8:20-25 De ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op 
de koningen der Meden en Perzen,

• 21  en de harige geitebok op de koning van Griekenland, en de grote 
horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning [Alexander de G].

• 22  En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan: vier 
koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht.

• 23  En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat 
hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en 
bedreven in listen [Antiochus IV, Epiphanes].

• 24  En zijn kracht zal sterk zijn (maar niet door eigen kracht) en op 
ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij [Antiochus IV]
onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk 
der heiligen [de Joden].

• 25  En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt [hij was 
niet de wettige erfgenaam], doen gelukken; hij zal zich in zijn hart 
verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der 
vorsten [tegen God] zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij 
vernietigd worden [hij stierf plots in 164 vChr. aan een ziekte].
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Daniël 11:21-35 (Antiochus IV)

• Daniël 11:21-35 En in zijn plaats zal een veracht man opstaan 
[Antiochus IV], wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; 
onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het 
koningschap door slinkse streken ...

• 28  Dan zal hij naar zijn land terugkeren ... en zijn hart zal zijn tegen het 
heilig verbond [in 169 vChr. plunderde Antiochus IV de tempel] ...

• 29  Ter bestemder tijd zal hij opnieuw in het Zuiden binnenvallen ...

• 30  ... maar op de terugweg zal hij vergramd worden tegen het heilig 
verbond en tot daden overgaan; en, teruggekeerd, zal hij zijn belangstelling 
wijden aan hen die het heilig verbond verzaken [afvallige Joden].

• 31  Dan zullen strijdmachten ... het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het 
dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten [afgodsbeeld 
Zeus Olympius in de tempel in 168 vChr.], die verwoesting brengt.

• 32  En degenen die zich misgaan tegen het verbond [afvallige Joden], 
zal hij door vleierijen tot afval bewegen, ... 

• 34  Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden ... [priester 
Matthatias en zijn 5 zonen, de Makkabeeën: guerilla oorlog] ...

• [de reiniging en 8-daagse herinwijding van de tempel in 165 vChr.].

Joodse godsdienst verboden

• 1 Makkabeeën 1:41-64,  "Daarna vaardigde de koning voor heel zijn rijk het 
bevel uit dat allen één volk moesten worden en dat ieder zijn eigen 
gebruiken moest opgeven. Alle volken voegden zich naar het woord van 
de koning. Zelfs onder de Israëlieten [Joden] waren er velen die gaarne de 
godsdienst van de koning aannamen, aan de afgoden offerden en de 
sabbat niet meer hielden. Ook naar Jeruzalem en de steden van Juda 
zond de koning boden met het schriftelijk bevel dat de Israëlieten de 
uitheemse gebruiken moesten overnemen en ophouden met de brand-, 
slacht- en plengoffers in de tempel; dat ze de sabbat en feestdagen 
moesten afschaffen en de tempel en de heilige personen ontwijden, 
dat ze altaren, tempels en kapellen moesten oprichten voor afgoden 
en varkens en andere onreine dieren offeren, dat ze hun zonen niet 
meer mochten besnijden, en zich moesten bezoedelen door allerlei 
onreine en onheilige praktijken, om aldus de wet te vergeten en haar 
voorschriften te ontkrachten. Al wie niet zou gehoorzamen aan het bevel 
van de koning, zou gedood worden. Soortgelijke bepalingen liet hij in heel 
zijn rijk afkondigen. Tegelijkertijd stelde hij over het volk beambten aan die 
erop moesten toezien dat er in elke stad van Juda offers werden 
opgedragen. Velen uit het volk richtten zich naar hun voorschriften en 
stoorden zich niet aan de wet.
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Vervolg, 1 Makkabeeën 1

• 1 Makkabeeën 1:41-64 (vervolg) Zij stichtten zoveel kwaad in het land dat 
de goede Israëlieten gedwongen waren zich te gaan verbergen in alle 
mogelijke schuilplaatsen. De 15e Kislev van het 145e jaar [=167 vChr] liet 
de koning de gruwel der verwoesting bouwen op het brandofferaltaar; 
in de steden van Juda werden afgodsaltaren opgericht en voor de ingang 
der huizen en op de pleinen brandde men wierook. Alle schriftrollen die 
men kon opsporen werden verscheurd en verbrand en degene bij wie 
men een boek van het verbond aantrof, of die de wet nog onderhield, 
werd volgens koninklijk besluit ter dood gebracht. De beambten deden 
de Israëlieten hun macht gevoelen door maandelijks in hun steden degenen 
terecht te stellen die op overtreding betrapt waren. De 25e van de maand 
werd er een offer opgedragen op het afgodsaltaar dat op het 
brandofferaltaar stond. De vrouwen die hun kinderen hadden laten 
besnijden, werden volgens het voorschrift ter dood gebracht, met de 
zuigelingen, vastgebonden aan de hals van hun moeder. Ook doodde 
men de familieleden en degenen die de besnijdenis hadden 
voltrokken. Toch bleven vele Israëlieten standvastig en waren zij 
vastbesloten geen onreine spijzen te eten; zij wilden liever sterven dan 
zich met verboden spijzen te besmetten en het heilig verbond te 
schenden. Ze werden dan ook ter dood gebracht. Zeer zwaar drukte 
Gods toorn op Israël."

Makkabeeën

• Het apocriefe Bijbelboek I Makkabeeën beschrijft hoe de 
Joodse priester Mattathias de Hasmoneeër zich 
beklaagde over het oprukkend Hellenisme [ver-
Grieksing] in Jeruzalem en opriep tot een heilige oorlog. 
Hij weigerde om de Griekse goden te aanbidden en trok 
zich met zijn vijf zonen terug uit de stad naar het dorpje 
Modi'im. Andere Joden die met de Thora wilden leven, 
sloten zich bij hen aan. Na de dood van Mattathias 
omstreeks 166 v.Chr. nam zijn zoon Judas de leiding 
over en groeide de opstand uit tot een ware oorlog 
tegen de Seleuciden. De bijnaam van Judas was 
Maccabi, "de hamer". Later ging deze naam over op 
zijn vader en broers. 



12-12-2020

11

Hebreeën 11b verwijst naar de Makkabeeën

• Hebreeën 11:32 Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd 
ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en 
Jefta, David en Samuël, en over de profeten,

• 33  die door hun geloof koninkrijken overwonnen ...

• 35  ... Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en 
wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere 
opstanding.

• 36  Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, 
zelfs met arrestatie en gevangenschap.

• 37  Ze werden gestenigd ... of stierven door een moordend 
zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, 
berooid, vernederd en mishandeld.

• 38  Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en 
verscholen zich in grotten en holen onder de grond 
[Makkabeeën]. Ze waren voor de wereld te goed.  39  Al deze 
mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden ...

• Na 3 jaar werd de tempel

• veroverd,

• gereinigd

• en ingewijd, 8 dagen lang.
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I Makkabeeën 4

• I Makkabeeën 4:36-61, "Nu zeiden Judas en zijn broers: 
‘Onze vijanden zijn verslagen: laten we dus optrekken 
om de tempel te zuiveren en wederom in te wijden.
Heel het leger verzamelde zich en trok op naar de berg 
Sion. Toen ze de verlatenheid van de tempel zagen 
met het ontwijde brandofferaltaar, met de door brand 
verwoeste poorten, met het struikgewas in de 
voorhoven even dicht als in een bos of op een berg, 
met de vernielde zalen, scheurden ze hun kleren, hieven 
een luide weeklacht aan, bestrooiden zich met as en 
wierpen zich plat ter aarde; en op het signaal van de 
trompetten riepen ze luide ten hemel. …  [Vervolgens 
werd de tempel hersteld en gereinigd]. ...

I Makkabeeën 4 (vervolg)

• I Makkabeeën 4:36-61 (vervolg) In de vroege morgen van de 9e 
maand, dus de maand Kislev, van het jaar 148 [=164 vChr] droegen 
ze volgens de voorschriften van de wet op het nieuwe 
brandofferaltaar dat ze hadden gebouwd, een offer op. Op dezelfde 
tijd en op dezelfde dag waarop de volken het altaar hadden ontwijd, 
werd het onder het zingen van lofliederen, begeleid met citers, lieren en 
cimbalen, weer ingewijd. Al het volk wierp zich in aanbidding ter aarde 
neer en loofde de hemel die hun ondernemingen had doen slagen. 
Acht dagen lang vierden zij het Feest van de Altaarwijding [vgl.. 2 
Kron 7:9], waarbij ze vol vreugde brandoffers opdroegen, alsmede lof-
en dankoffers. Zij versierden de voorgevel van de tempel met gouden 
kransen en schilden, herstelden de poorten en de zalen en plaatsten 
nieuwe deuren. Er heerste een zeer grote vreugde onder het volk 
omdat de smaad, hun door de heidenen aangedaan, was 
weggenomen. In overleg met zijn broers en geheel de volksvergadering 
van Israël bepaalde Judas [de Makkabeeër], dat ze, zolang ze 
leefden, het Feest van de Altaarwijding jaarlijks acht dagen lang, te 
beginnen op de 25e Kislev,in vreugde en blijdschap zouden vieren. 
..."
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II Makkabeeën 10

• II Makkabeeën 10:5-9 "De tempelreiniging had plaats op de 25e van de 
maand Kislev, dezelfde dag als waarop hij door de heidenen ontwijd was. 
Vol vreugde vierden ze acht dagen lang feest, zoals dit voor het 
loofhuttenfeest gebruikelijk is. Ze dachten daarbij terug aan het 
Loofhuttenfeest, dat ze kortgeleden gevierd hadden, toen ze nog als wilde 
dieren in grotten in de bergen huisden. Daarom droegen ze met loof 
versierde stokken, groene takken en palmen en zongen lofliederen ter ere 
van hem, die hun plan om zijn tempel te reinigen had doen slagen. Bij 
algemene verordening en volksbesluit werd VOOR HEEL HET JOODSE 
VOLK BEPAALD [dus ook voor Jesjoea, 7 generaties, 64 voorouders], DAT 
DE DAGEN VAN DE TEMPELREINIGING JAARLIJKS GEVIERD 
ZOUDEN WORDEN. Dat waren de omstandigheden waaronder Antiochus, 
bijgenaamd Epifanes, gestorven is.“

• [Het kruikje met olie wordt pas 500 jaar later voor het eerst genoemd in de 
Gemara van de Talmoed. Dat ‘wonder’ is zeer waarschijnlijk een Talmoed 
verzinsel, de 8 daagse viering is omdat het altaar 7 dagen ontzondigd 
werd en op de 8e dag in gebruik genomen werd, zie ook Ezechiël 43:26-
27.]



12-12-2020

14

Altaarwijding: 8 dagen

• Lev 8:33, En van de ingang van de tent der samenkomst zult gij 
[Aäron en zijn zonen] gedurende 7 dagen niet weggaan, tot de dag 
waarop de dagen uwer wijding vervuld zijn; want 7 dagen zal uw 
wijding duren.

• Lev 9:1 Op de achtste dag riep Mozes Aaron, diens zonen en de 
oudsten van Israel ... [Aäron op de 8e dag aan het werk] ...

• Lev 9:24 En er ging vuur uit van de HERE [op die 8e dag] en dit 
verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken; toen het 
volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht.

• 2 Kronieken 7:9 En op de achtste dag hielden zij [Salomo & het 
volk] een Feestelijke Vergadering, want de inwijding van het altaar 
hadden zij zeven dagen lang gevierd; het Feest duurde zeven 
dagen.

• Inwijding 7 dagen, 8e dag functioneel begin van de offers (7 + 1)

Inwijding Altaar Vrederijk

• Ezechiël 43:25-27 Zeven dagen zult gij dagelijks een bok als 
zondoffer bereiden; ook zal men een jonge stier en een ram uit het 
kleinvee, beide gaaf, bereiden.

• 26  Zeven dagen zal men over het altaar verzoening doen en het 
reinigen en wijden [verzoenen-reinigen-inwijden].

• 27  En wanneer men die dagen voleindigd heeft, dan zullen de 
priesters op de achtste dag en daarna, op het altaar uw 
brandoffers en uw vredeoffers bereiden, en Ik zal een behagen in u 
hebben, luidt het woord van de Here HERE.

• [God heeft een welbehagen vanaf de 8e dag. Dit staat symbool voor 
de Achtste Dag van het Loofhuttenfeest en voor het 8e Millennium. 
God in allen en allen in God. Het Nieuwe Jeruzalem. Altijd bij Hem].
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Chanoeka = Inwijding

• ה  02598 כ נ ח chanukkah,    zn 

• van 02596 TWOT- 693b 

• 1) inwijding, toewijding 

• vert. als: 

• AV  - dedication 6, dedicating 2; 8

• StV -inwijding 8; 8

• NBG -inwijding 4, wijdingsgave 2, brengen een 
wijdingsgave-+07126 1, tempelwijding +01004 1; 8

8x ‘chanoekah’ <02598> in OT

• Numeri 7:10  Ook brachten de vorsten een wijdingsgave <02598> voor 
het altaar, op de dag dat het gezalfd werd ... 

• Numeri 7:11  En de HERE zeide tot Mozes: laat op elke dag een vorst zijn 
offergave voor de inwijding <02598> van het altaar brengen.

• Numeri 7:84  Dit was de wijdingsgave <02598> voor het altaar op de dag 
dat het gezalfd werd, geschonken door de vorsten van Israel ...

• Numeri 7:88  Al het vee van het vredeoffer bestond uit 24 jonge stieren, 60 
rammen, 60 bokken, 60 eenjarige schapen. Dit was de wijdingsgave 
<02598> voor het altaar, nadat het gezalfd was.

• 2 Kronieken 7:9  En op de achtste dag hielden zij een feestelijke 
vergadering, want de inwijding <02598> van het altaar hadden zij zeven 
dagen lang gevierd; het feest duurde zeven dagen.

• Nehemia 12:27  Bij de inwijding <02598> van Jeruzalems muur 
[chanoekat chomat jeroesjalaim] riep men de Levieten uit al hun 
woonplaatsen op en deed hen naar Jeruzalem komen, om de feestelijke 
inwijding <02598> te verrichten, met lofzangen en liederen ... 

• Psalmen 30:1  Een psalm. Een lied voor de tempelwijding [sjir 
chanoekat ha-bait] <02598>. Van David. ... 



12-12-2020

16

Tempel van Herodus
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Tempel was belangrijk voor Jesjoea

• Jezus werd daar gelost toen hij 40+ dagen oud was (Lk 2:27)

• Als 12-jarige bleef hij in de tempel achter (Lk 2:46)

• Hij reinigde die tempel (Joh 2:13-15)

• Hij onderwees dagelijks in de tempel (Lk 19:47)

• Hij noemde het zijns Vaders Huis (Joh 2:16)

• Met Pascha was hij er (Joh 2)

• Met Loofhutten was hij er (Joh 7)

• Met Chanoeka was hij er (Joh 10:22-23)

• Maleachi 3:1 Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de 
weg bereiden zal [Johannes de Doper]; plotseling zal tot zijn 
tempel komen de Here, die gij zoekt [Jesjoea haMashiach], ... 

Johannes 10:22-23

• Johannes 10:22  Toen kwam het Vernieuwingsfeest 

[=Chanoeka] te Jeruzalem; het was winter.

• 23  En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang 

van Salomo.

• Zo’n 200 jaar eerder hadden de Makkabeeën het 

Chanoeka Feest voor het Joodse volk ingesteld, toen er 

zo’n 50 à 100 voorouders van Jezus leefden. Jesjoea 

hield het Chanoekafeest zoals zijn ouders, grootouders, 

overgrootouders, etc. ‘Eer uw vader en uw moeder’ ...
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Feest der Lichten

• Het feest staat ook wel bekend als                               
'het feest van de lichtjes‘

• .(Chag Ha'Orot :חג האורות)

• De Joodse historicus Josephus (37 – ca. 100 AD) noemt 
Chanoeka zo.

• Jezus is het ‘Licht der wereld’ (Joh 9:5). Het ‘Licht der 
wereld’ liep op het ‘Feest der lichten’ door de tempel.

• [God is licht, (1 Joh 1:5)]

Vader der lichten

• Jakobus 1:17

• Iedere gave, die goed, en elk geschenk, 

dat volmaakt is, daalt van boven neder, 

van de Vader der lichten, bij wie geen 

verandering is of zweem van ommekeer.
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8 – getal van Chanoeka

• Jesjoea noemt de VADER

• 8 keer

• tijdens zijn Chanoeka wandeling

• door de tempel

• (Joh 10:22-42)

Vader 8 keer genoemd

• Joh 10:22  Toen kwam het Vernieuwingsfeest [Chanoeka] te Jeruzalem; 
het was winter.

• 23  En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

• 24  De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij 
onze ziel nog in spanning? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit.

• 25  Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de 
werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders [Vader der lichten], die 
getuigen van Mij;

• 26  maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.

• 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

• 28  en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

• 29  Wat mijn Vader [der lichten] Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en 
niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders [Vader der lichten].

• 30  Ik en de Vader [der lichten] zijn een.

• 31  De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen.
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Vader 8 keer genoemd

• Johannes 10:32  Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen 
zien vanwege mijn Vader [der lichten]; om welk van die werken wilt gij Mij 
stenigen?

• 33  De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U 
stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.

• 34  Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: 
Gij zijt goden?

• 35  Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, 
en de Schrift niet kan gebroken worden,

• 36  zegt gij dan tot Hem, die de Vader [der lichten] geheiligd en in de 
wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods 
Zoon?  37  Indien Ik de werken mijns Vaders [Vader der lichten] niet doe, 
gelooft Mij niet,

• 38  doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de werken, 
opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader [der lichten] in Mij is en 
Ik in HEM [Grieks & St. Vert. HEM, NBG ’51, de Vader].

• 39  Zij trachtten Hem dan weder te grijpen, maar Hij ontkwam uit hun 
handen.

3 Feesten van 8 dagen

• 8 dagen van Pesach met Matsot

• 8 dagen van Loofhutten met Achtste Dag

• 8 dagen van Chanoeka / Lichtjesfeest

• [Jesjoea vierde ze alle drie]
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Jesjoea: Iésous ( Ἰησοῦς ): 888

... onder ons ‘getabernakeld’

• Geboorte JC op ‘t Loofhuttenfeest? Velen geloven daarin ...

• https://ingeestenwaarheid.nl/loofhuttenfeest/ :

• “Er zijn aanwijzingen dat Yeshua op Loofhuttenfeest geboren 

werd. ... En tenslotte spreekt Johannes 1 als volgt over de geboorte 

van Yeshua: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 

getabernakeld (Joh. 1:14). Het Griekse woordje wat hier voor 

‘wonen’ wordt gebruikt (skènoó), betekent ‘wonen in een tent’ of 

‘tabernakelen’. Dit spreekt van een mobiel bestaan, precies zoals 

het wonen in een loofhut doet.”

https://ingeestenwaarheid.nl/loofhuttenfeest/
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Theorie! Speculatie!

• Een zwangerschap duurt 40 weken of 280 dagen ...

• Chanoeka valt 40 weken* voor het Loofhuttenfeest ... 

Wellicht is Jesjoea geboren op Loofhutten en is het ‘Licht 

der wereld’ verwekt op het ‘Lichtenfeest’.

• * Bij een jaar van 12 mndn, niet bij een jaar van 13 mndn

Iésous – de 888

• 8-daags Chanoeka verwekking?

• 8-daags Sukkot geboorte?

• 8-daags Pesach/Matsot dood & opstanding!!!



12-12-2020

23

1                        2                       3                              4                              5             6                       7

Pascha             Ong. Br.             Pnkstr                   Baz. Dag                Gr. Verz.           L’hutten             8e Dag

14 Nisan         15-21 Nisan         50e dag              Nieuwe Maan          50e Jubeljaar     15-21 Tisjri         22 Tisjri     

Er zijn 9 Bijbelse Feesten

1. Purim                         3. Matsot                       5. Jom Truah                         7. Sukkot                     9. Chanoeka

2. Pesach                       4. Sjavuot                           6. Jom Kippur                8. Jom Sjmini 
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Amen?

Amen!


