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Boris Johnson deze week



Programma
 Inleiding door Tom Fürstenberg (voorzitter Joodse gemeente)

 Toespraak Boris Johnson

 Uitleg Chanoeka door David Kromhout (secretaris Joodse gemeente)

 Gebed voor vluchtelingen

 Toespraak Burgemeester Martijn Dadema

 Havdalah maken (einde van sjabbat)

 Aansteken 1e kaars door Burgemeester Martijn Dadema

 Zingen brooches

 Aansteken rest van de kaarsen door Anneke Kopuit (penningmeester 
Joodse gemeente)

 Zingen chanoekaliedjes

 Samen eten van “soefganiot”



Wat vieren we met chanoeka?



Verdeelde rijk na de dood van 

Alexander (323 BCE)



Tweede Tempel



Chanoeka-kandelaar / Chanoekia



Betekenis Chanoeka

 Warmte en licht in de winter;

 Behouden van de eigen identiteit.



Gebed voor de vluchtelingen

יהוה אלהינו ,

ֵחרּות ָבֵאי עֹוָלֶמָך ׁשֹוָפר ָגדֹול לְּ ַקע בְּ , תְּ
Heer onze G’d, 

Moge het Uw Wil zijn de Sjofar te laten klinken om de vrijheid van allen die op Uw aarde wonen aan te kondigen. 

Breng de vluchtelingen die nu over Uw aarde ronddolen naar een veilige plek waar zij welkom zijn en breng ballingen 

terug naar hun land. Want de landen op aarde behoren U toe, wij zijn er slechts te gast. Wij zijn Uw partners en het is 

onze taak de vreemdeling en de vluchteling binnen onze poorten te verwelkomen en onze landsgrenzen en onze 

harten voor hen te openen. Zo zijn wij in staat onze rijkdommen of onze armoede met hen te delen. Alleen zo 

behouden en beschermen wij het beeld van U dat U bij onze geboorte al in ons hebt gelegd. Laat het Uw Wil zijn dat 

wij, als Uw partners, de Sjechina kunnen aanroepen wanneer wij de vluchteling, onze medemens, een veilig 

heenkomen bieden en Zij haar beschermende armen om hen heen kan slaan.

אמן  ואמן 
ameen we'ameen

(gebaseerd op teksten van de rabbijnen Noa en Oded Mazor, Israel) 



Havdalah (einde van sjabbat)



Ma’oz Tzoer ָמעֹוז צּור 

Ma'oz Tzoer Yesjoe'ati,

lecha na'eh lesjabe'ach.

Tikon beit tefilati,

vesjam toda nezabe'ach.

Le'et tachin matbe’ach,

mitzar hamnabe'ach.

Az egmor besjir mizmor,
chanoekat hamizbe'ach.

ׁשּוָעִתיָמעֹוז צּור  ָך,יְּ ַׁשֵבחַ לְּ  ָנֶאה לְּ
ִפָלִתי ַזֵבחַ , ִתּכֹון ֵבית תְּ ָׁשם תֹוָדה נְּ .וְּ

ַנֵבחַ  ֵבַח ִמָצר ַהמְּ ֵעת ָתִכין ַמטְּ .לְּ
מֹור ֲחנַֻּכת   ִׁשיר ִמזְּ מֹור בְּ ָאז ֶאגְּ

ֵבחַ  .ַהִמזְּ


