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Chanoeka vieren wij zo: 
 
Kleur het rondje met het goede antwoord.  
Let op: soms is er meer dan 1 antwoord goed.  
Als je het antwoord echt niet weet kun je het opzoeken in ‘Mijn Joodse Jaar’ of de sidoer. 

 
 

1.  Met chanoeka steken wij iedere avond de lichtjes aan in de O  Ner tamied 

O  chanoekia 

O  menora 

 
2.  De hulpkaars waarmee de andere kaarsen worden aangestoken heet  O  sjamasj 

                O  sjlepper 

     O  sjmoezer 

 
3.  Een chanoeka-kandelaar heeft in totaal O  7 lichten 

       O  8 lichten 

       O  9 lichten 

 

4.  Een chanoekia is gemaakt van O  koper of zilver 

      O  hout of glas 

      O  klei of steen 

 

5.  Het eerste lichtje zet je   O  links in de kandelaar 

         O  rechts in de kandelaar 

         O  in het midden van de kandelaar 

 
6.  De lichtjes worden aangestoken van  O  links naar rechts 

       O  rechts naar links  

       O  maakt niet uit 

 
7.  Voordat de lichtjes worden aangestoken zeggen wij berachot.  

     De eerste avond zijn dat er   O  1 

       O  2 

       O  3 

 

8.  De laatste avond zeggen wij  O  1  beracha 

       O  2  berachot 

       O  3  berachot 

 

9. Een van de berachot gaat over het wonder. Dit is de O  1ste beracha 

           O  2de beracha 

         O  3de beracha 
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10. Na het aansteken van de lichtjes zingen wij  O  Adon olam 

        O  Maoz Tsoer 

        O  Hatikva 

 

11. Op vrijdagavond steken wij eerst  O  de sjabbatkaarsen aan 

       O  de chanoeka-lichtjes aan 

       O  wat het meest dichtbij staat aan 

 

12. Aan het einde van sjabbat gaan wij    O  eerst havdala maken 

           O  eerst de chanoeka-lichtjes aansteken 

           O  doen wat het beste uitkomt 

 

13. Het tolletje waarmee wij met chanoeka spelen is een   O  sjamasj 

           O  dreidel 

           O  sevivon 

 

14. De letters die op het tolletje staan zijn O  p v d b   

O  a v d b 

O  b r a j  
 

15. De letters op het tolletje betekenen O  een groot wonder is daar gebeurd 

       O  een oliekruikje is daar gevonden 

       O  chanoeka is een groot wonder 

 

16. Met chanoeka eten wij O  latkes 

     O  soefganiot 

     O  kiesjelisj 

 

17. Met chanoeka vieren wij O  de herinwijding van de tempel 

     O  het verslaan van Haman 

     O  dat het Joodse volk vocht voor zijn eigen geloof 

 

18. In sommige chanoeka-kandelaars gebruik je geen kaarsen maar  O  slaolie 

                   O  wonderolie 

                   O  olijfolie 

 

19. Als het kan zetten wij de chanoekia   O  voor de deur 

       O  bij het raam 

       O  bij de open haard 


