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DE GESCHIEDENIS VAN CHANOEKA 

 

Om in de tijd van Chanoeka te verplaatsen kijk je eerst naar: 
http://www.youtube.com/watch?v=G40SlkmZkqU 
 

Maak daarna de volgende zinnen af met behulp van de woorden onderaan dit blad. 
 

Als je het antwoord echt niet weet kun je het opzoeken in hoofdstuk 11 en 12  
van ‘Inleiding in de Joodse geschiedenis’. 
 

 

 
Omstreeks het jaar 168 v.d.g.j. regeerde koning ……………………………………………….…. over 

Syrië en Judea. 

 

De levenswijze (cultuur) van de oude Grieken noemen wij ……………………..……………………. 

 

De …………………………………………………..……… waren godsdienstige Joden die zeiden dat de 

Joden moesten proberen een leven te leiden van heiligheid en goede daden. 

 

Rijke Joden namen vaak de gewoonten over van de …………………..………………………… 

maar de gewone Joden waren het eens met de ………………..………………………….. 

 

De koning haalde de Tempel leeg en plaatste daarvoor in de plaats een beeld van de 

Griekse god ……………………………… en andere afgodsbeelden. 

 

Het werd verboden te leven als …………………………………… 

 

In ……………………………..……. vormde de boeren een klein leger onder leiding van de 

priester …………………………….…………… uit het huis van de ………………………….…..………………… 

 

Na zijn dood zette zijn ……………… zonen de strijd voort.  

 

Een van hen, …………………………………….., werd generaal. Zijn soldaten noemde hem 

………………………………….…….. omdat hij de letters h'C'F'n op zijn banier had staan. 

Die letters staan voor de zin uit de Tora ‘ Mi Chamocha Ba-elim Adonai’ maar 

betekenen ook ….…………………………………… 
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Steeds meer …………………………………………………………… sloten zich aan bij het legertje 

opstandelingen die ……………………………………………………………………….. werden genoemd 

naar de naam van hun aanvoerder. 

 

 

Het lukte om de soldaten van de koning te verslaan en de ………………………………………... 

in ……………………………………………………………………. in te nemen.  

 

De ……………………………………………………………. werden weggehaald, de hele Tempel werd 

…………………………………………………… en er werd een nieuw ………………..……………. gebouwd. 

 

Op ……………………………………… van het jaar ………………. v.d.g.j. werd de Tempel opnieuw 

………………………………………… en werd de gouden ………………………………weer aangestoken. 

 

Er werd …………. dagen feest gevierd vanwege het uitgestelde feest van …………………... 

 

Het feest van ……………………………………………….. is ontstaan als herinnering aan de 

herinwijding van de Tempel en de overwinning van de ……………………………………………….  
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