Liederen door zanggroep Note ten gehore gebracht bij de onthulling van Stolpersteine op en
rond de Thorbeckegracht te Zwolle op 20 september 2019.
Maoz Tsoer
Het loflied Maoz Tsoer wordt gezongen tijdens het Chanoekafeest dat elk jaar in december
wordt gevierd.
In het jaar 333 VGJ had Alexander de Grote het hele Nabije Oosten veroverd. Na zijn dood
ontstond er strijd en kwam Israël onder Syrisch bewind. De Griekse cultuur werd
opgedrongen en hun godsdienst werd verboden. De Tempel in Jeruzalem werd zelfs gebruikt
om aan de Griekse oppergod Zeus te offeren. Maar onder leiding van de Maccabeeërs, een
priesterfamilie, werd in het jaar 168 VGJ Jeruzalem heroverd en werd de Tempel opnieuw
ingewijd.
Daarbij vonden zij slechts één kruikje pure olie...genoeg om de grote Menora in de Tempel
één enkele dag te verlichten. Maar een wonder gebeurde, de Menora brandde met deze olie
maar liefst acht dagen lang. En dat was de aanleiding om Chanoeka, het Lichtenfeest, in te
stellen.
Het lied Maoz Tsoer, wat tijdens dit feest in de synagoge en thuis gezongen wordt, stamt uit
het begin van de 13de eeuw. Daarbij moeten we bedenken dat in die 13e eeuw nog
verschillende Kruistochten plaatsvonden, waarbij de Joden in de steden die de Kruisvaarders
onderweg naar het Heilige Land tegenkwamen, uitgemoord werden.
Dat geeft een diepere laag aan de tekst van dit lied, waarin allerlei rampen bezongen worden
die het Joodse volk in haar geschiedenis hebben getroffen: dwangarbeid in Egypte,
ballingschap onder Nebukadnezar en verbod op de Joodse godsdienst onder het Syrische
bewind.
Maar het lied begint met lofprijzing, ondanks alle rampen die het Joodse volk, ook in de
Middeleeuwen, troffen. De bede om het herstel van de Tempel klinkt er in door, een innige
wens die al sinds de verwoesting in het jaar 70 tot op de huidige dag centraal staat.
Het hele lied heeft zes coupletten; het koor zingt alleen het eerste couplet.
Maoz Tsoer
Mijn machtige rotsvaste hulp, aangenaam is het U te prijzen.
Herstel toch mijn bedehuis.
Dan willen wij U daar een dankoffer brengen.
Wanneer U de plaats van terechtstelling
Van de hondse vijand zult bepalen
Zal ik met psalmzang de herinwijding van het altaar beëindigen
Het tweede lied dat gezongen wordt is een bede om vrede.
Oseh shalom bim'romav
hu ya'aseh shalom aleinu
ve'al kol yisrael
ve'imru, imru amen.
Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom
shalom aleinu ve'al kol yisrael
ya'aseh shalom, ya'aseh shalom
shalom aleinu ve'al kol yisrael.
Hij die vrede sticht in zijn sferen,
Hij moge ook vrede brengen voor ons
en voor geheel Israël.
Zeg allen, zeg allen: Amen!

