“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een
aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Mo’adiem: Jom Kippoer
Als mensen bezig gaan met het toepassen van het volledige Woord van God, dan verdiepen ze zich vaak
als eerste in de Mo’adiem, JHWH’s gezette tijden, heilige dagen of feestdagen. Het zijn de dagen die
onze Schepper ons heeft gegeven om met Hem te vieren, en om profetisch te leren wat onze Messias
deed en nog steeds moet doen.
Alhoewel deze heilige dagen op verschillende manieren worden uitgelegd, proberen wij hier een
algemeen overzicht te schetsen. We willen je helpen om deze dagen, die in de ogen van JHWH zo
belangrijk zijn, beter te begrijpen.
Vaak wordt gedacht dat deze dagen alleen maar voor de Joden zijn. We weten echter dat de Joden niet
alle twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen. Daarnaast weten we dat ze zijn gegeven aan allen die
ervoor kiezen om JHWH te volgen, en daar horen ook heidenen bij.
Numeri 15:15-16
Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige
verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de vreemdeling voor het aangezicht
van (JHWH) de HEERE zijn. Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij
u verblijft.
Wil je meer weten over één Wet voor iedereen, lees dan onze studie “De veelkleurige menigte”.
In deze studie laten we een aantal uitgangspunten van Jom Kippoer zien. Een aantal van u zal deze dag
kennen als Grote Verzoendag.
Jom Kippoer is een mo’ed, of een vastgestelde tijd, maar het is geen Feest. Zoals we al hebben
besproken in de studie over Pascha (ook onderdeel van deze serie) zijn er drie Feesten volgens de Torah.
Alle Feesten zijn mo’adiem, maar niet alle mo’adiem zijn Feesten.

In Leviticus 23 worden de heilige dagen van onze Schepper uitgebreid behandeld… dus daar beginnen
we.
Leviticus 23:23-25
De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de
Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de
HEERE (JHWH) een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want
het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), uw God, verzoening voor
u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn
volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die
persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een
eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een Sabbat
zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. ‘s Avonds, op de negende dag
van de maand, moet u uw Sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.
Een aantal korte punten:
- We mogen niet werken op Jom Kippoer omdat het een Verzoendag is.
- Als we niet rusten, zullen we worden vernietigd.
- Het is een eeuwigdurende instelling.
- We moeten dit gebod gehoorzamen, waar we ook wonen.
- Het moet een Sabbat zijn van volledige rust.
- We moeten ons verootmoedigen.
- Het is een volledige dag, van zonsondergang tot zonsondergang.||
Het staat ook in Numeri 29:
Numeri 29:7-11
Ook op de tiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; u moet
uzelf dan verootmoedigen, geen enkel werk mag u dan doen. Maar u moet een brandoffer
aanbieden, als een aangename geur voor de HEERE: een jonge stier het jong van een rund een ram
en zeven lammeren van een jaar oud. Ze moeten voor u zonder enig gebrek zijn. En het
bijbehorende graanoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tiende efa per jonge stier, twee
tiende efa per ram, en een tiende efa per lam bij de zeven lammeren; en als zondoffer een
geitenbok naast het zondoffer voor de verzoening en het voortdurende brandoffer, met het
bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers.
Op deze dag moeten we rusten en ons verootmoedigen. Wij geloven dat daarmee wordt gerefereerd aan
rusten. In onze studie "Is Jom Kippoer een vastendag" leggen we uit waarom we dat denken.
Je moet goed bedenken dat Jom Kippoer een blijvende instelling moet zijn. Dat is in strijd met de
gedachte dat Jom Kippoer vandaag de dag niet meer van toepassing zou zijn.
Leviticus 23:31
Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door.

Het valt precies 10 dagen na het begin van Jom Teroea. Jom Teroea is het begin van een periode waarin
wordt opgeroepen tot berouw en bekering (tesjoeva). En het vindt haar climax en vervulling in Jom
Kippoer.
Volgens de Joodse traditie is Jom Kippoer de meest heilige dag van het jaar. Dat is omdat het bestaan
van de mens haar vervulling vindt als hij terugkeert naar zijn Schepper om Zijn instructies te volgen.
Dus Jom Kippoer is een vastgestelde tijd (mo'ed) waarop de nadruk ligt op Gods plan met de mens.
In de Torah wordt Jom Kippoer eigenlijk in meervoudsvorm geschreven als Jom ha Kippoeriem
Dat is misschien omdat verzoening mogelijk wordt gemaakt door het Levitische priesterschap op aarde.
Maar Jesjoea werd onze Hogepriester en deed verzoening voor ons in de hemelse tabernakel waarmee
hij liet zien dat verzoening tweeledig is.
Er is geen goede Nederlandse vertaling voor 'kippoeriem' De stam 'kafar' heeft te maken met reinigen.
'Kafar' komt waarschijnlijk van het woord 'kofer', dat 'losprijs' betekent. Dat is gelijk aan het woord
'bevrijden'. De beste Nederlandse vertaling is waarschijnlijk 'verzoening'.
Het woord verzoening laat zien dat het er uiteindelijk om draait dat we weer één kunnen zijn met God.
Een van de offers, die op deze dag aan JHWH moesten worden gebracht, was een vuuroffer. Vuuroffers
worden gebracht voor zonden.
Numeri 15:27-29
Als nu een persoon zonder opzet gezondigd heeft, moet hij een geit van een jaar oud als zondoffer
aanbieden. Dan moet de priester verzoening doen voor die persoon die zonder opzet gezondigd
heeft, met een onopzettelijke zonde, voor het aangezicht van de HEERE, om verzoening voor hem
te doen, en het zal hem vergeven worden. Voor de ingezetene onder de Israëlieten, en voor de
vreemdeling die in hun midden verblijft: één Wet geldt voor u, voor hem die zonder opzet zonde
doet.
Alleen met Jom Kippoer mocht de Hogepriester het Heilige der Heiligen betreden en de Naam van
JHWH aanroepen om bloedoffers te brengen voor de zonden van het volk. Dit principe van 'een leven
voor een leven' is het fundament voor het offersysteem. Het markeerde de grote dag waarop de
Hogepriester optrad als Middelaar tussen God en het volk.
Als er in de Tenach wordt gesproken over 'verzoening doen' heeft dat meestal te maken met het ritueel
van bloed sprenkelen om zonde te verwijderen of te reinigen. Het levensbloed van het offerdier was
noodzakelijk als losprijs voor het levensbloed van de offeraar.
Dit is een symbolische weergave van een onschuldig leven dat wordt gegeven voor een schuldige. Deze
symboliek wordt nog duidelijker als de offeraar zijn handen plaatst op het hoofd van het offerdier
waarbij hij zijn zonden uitspreekt over het dier. Het dier werd daarna gedood of weggestuurd als
zondebok.

Op Jom Kippoer bracht de Hogepriester een stier en twee geiten als bijzonder offer en de stier werd
geofferd om de tempel te reinigen van de misdaden van de priesters en hun gezinnen. Het bloed van de
stier werd in het Heilige der Heiligen gesprenkeld op het verzoendeksel van de Ark van het Verbond.
Tenslotte werd het lot geworpen om een van de geiten te kiezen als zondoffer voor de zonden van het
volk. De Hogepriester legde beide handen op het hoofd van de tweede geit terwijl hij alle zonden van
het volk beleed. De geit werd vervolgens weggejaagd naar de wildernis, alle ongerechtigheden van het
volk met zich meedragend.
Dus, met Jom Teroea wordt de bazuin geblazen als oproep tot bekering en berouw en op Jom Kippoer
voorziet in een middel voor verzoening voor die zonden.
Jesjoea de Messias werd onze Hogepriester die verzoening voor onze zonden bracht door Zijn eigen
bloed te offeren in het Heilige der Heiligen, dat niet door mensenhanden is gemaakt.
Ook in de Talmoed wordt erkend dat er verzoening plaats vindt door het vergieten van bloed.
In Yoma 5a staat "Er is geen verzoening zonder bloed."
Jesjoea offerde zijn eigen Lichaam om het perfecte offer te zijn voor onze zonden. Door zijn vergoten
bloed worden wij volledig verzoend met JHWH.
2 Corinthiërs 5:21
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid van God in Hem.
Het Levitische systeem waarbij dieren werden geofferd, waartoe ook het ritueel met Jom Kippoer
behoort, was bedoeld als voorafschaduwing van het offer van Jesjoea, als middel om ons te verzoenen
met onze Schepper.
Het hele boek Hebreeën gaat daar eigenlijk over.
Hebreeën 9:23-28
Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor
gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet
binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware,
maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om
Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat (op Jom
Kippoer) met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de
wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal
geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf. En zoals het voor de mensen
beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die
eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde
gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

Het gaat erover hoe Jesjoea onze Hogepriester werd, en voor ons Jom Kippoer vervult in het hemelse
heiligdom.
Volgens Joodse rabbijnen ging Mozes, op de 6e dag van de derde maand, zeven weken na de Uittocht
voor het eerst de berg Sinaï op, om de Torah te ontvangen (met Sjavoe'ot). Slechts 40 dagen later, op de
17e dag van de vierde maand, werden de stenen tafelen gebroken. Mozes bemiddelde toen veertig dagen
voor Israël totdat hij teruggeroepen werd naar de Sinaï op de 1e dag van de zesde maand en de
openbaring van de naam van JHWH ontving (Exodus 34:4-8)
Houd in gedachten dat het Feest der Eerstelingen en Sjavoe'ot en niet altijd op dezelfde dag vallen.
Volgens Joodse speculaties zou het voor Mozes toevallig zo zijn uitgekomen. Wil je daar mee over
weten, bekijk dan onze studie "Hoe moet je het Feest der Eerstelingen berekenen" .
Daarna ontving hij de tweede set tafelen, en keerde terug naar het kamp op de 10e dag van de zevende
maand en dat is de dag van Jom Kippoer.
Het gezicht van Mozes glansde vanwege de belofte van het nieuwe verbond dat zou komen en waarvan
de rituelen van Grote Verzoendag een voorafspiegeling waren.
Dat verklaart waarom orthodoxe Joden de periode van Tesjoeva, ofwel de periode van berouw en
bekering in acht nemen die begint op de eerste dag van de zesde maand en loopt tot de tiende dag van de
zevende maand.
Het is vanwege de veertig dagen dat Mozes op de berg was, en waar hij de tweede set stenen tafelen
ontving.
Hier zien we ook dat er voor de eerste keer wordt gesproken over het Boek des Levens als Mozes vraagt
of hij uit "Uw boek, dat U geschreven hebt" kan worden geschrapt als God geen verzoening zou doen
voor Zijn volk.
De bereidheid van Mozes om te willen worden geschrapt uit het Boek des Levens, omwille van het volk
is een krachtige illustratie van het bemiddelingswerk van Jesjoea, onze Messias.
De Dag des Oordeels
De profetische les die we mogen leren van Grote Verzoendag is tweeledig:
Ten eerste: Het oordeel zal over Israël komen. Petrus schreef daarover.
1 Petrus 4:17-19
Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint,
wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de
rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom,
laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper,
toevertrouwen in het doen van het goede

Deze grote Dag van het Oordeel zal vlak na de tweede komst van Messias komen.
Openbaring 14:14-16
En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn
hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de
tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het
uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Hij
Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
Heel Israël zal worden geoordeeld naar hun werken.
Prediker 12:14
God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij
kwaad
Maar bij dat komende Oordeel zal vergeving en genade zijn, door Jesjoea de Messias, onze Heer en
Redder Die voor ons stierf, voor Israël, aan het kruis, en die Zijn leven gaf als losprijs voor ons.
Romeinen 5:1-3, 10-11
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jesjoea de
Messias. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin
wij staan. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen
wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed,
door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God
verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn
leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere
Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Hoe zit het met jou? Waar sta jij?
Jom Kippoer laat zien dat er vergeving en verzoening is voor Israël en toorn en een eeuwig oordeel voor
anderen
Sluit jij je aan bij de rechtvaardigen van Israël of bij de slechten?
Zijn jouw zonden bedekt door het bloed van Jesjoea de Messias en Verlosser of zit jij nog steeds onder
de littekens en zonden van rebellie en slechtheid?
Heb jij je persoonlijke Jom Kippoer al gehad? Heb jij het in orde gemaakt met JHWH?
Heb jij je hoop gevestigd op Jesjoea de Messias, en geloof jij in Hem als Levend Woord van God?
Als je dat nog niet hebt gedaan, dan is nu het moment om dat te doen.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom.
Voor meer over dit en ander onderwijs, bezoek ons op www.119ministries.nl
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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