“The following is a direct script of a teaching that is intended to be presented via video, incorporating relevant text, slides,
media, and graphics to assist in illustration, thus facilitating the presentation of the material. In some places, this may cause
the written material to not flow or sound rather awkward in some places. In addition, there may be grammatical errors that
are often not acceptable in literary work. We encourage the viewing of the video teachings to complement the written
teaching you see below.”

Is Jom Kippoer een dag van vasten?
Jom Kippoer, ook wel Grote Verzoendag genoemd, wordt algemeen gezien als een vastendag. Maar is
dat gewoon een traditie of is het een gebod?
In de Jeruzalem Talmoed, de Joodse mondelinge leer, wordt Jom Kippoer ‘Tzoma Rabba’ genoemd,
“het grote vasten” (j. Peah 7:4), en op een andere plek heet het ‘Tzoma’, "vasten" (j. Bava Batra 9:7).
In Hand 27: 9 lezen we zelfs dat er naar een specifieke dag wordt verwezen als "de vastendag", en dat
dit waarschijnlijk verwijst naar Jom Kippoer. Echter.
Maar was het vasten, dat is verbonden aan Jom Kippoer, slechts één van de vele tradities, die niet wordt
opgedragen in de Torah, of worden we opgedragen om te vasten op Jom Kippoer?
Het Hebreeuwse woord voor vasten is tsoem (( )צּוםH6684). Het betekent ‘je voor een bepaalde periode
onthouden van voedsel’. Drinken kan daar ook deel van uitmaken.
Echter, in de Torah wordt geen expliciete oproep gedaan om te vasten met Jom Kippoer, er staat alleen
dat we ons moeten “anah”.
In Leviticus 16:29, 23:27 (en Numeri 29:7), wordt het woord anah (( ) ָענָהH6907) gebruikt, en het gaat
dan om “zich vernederen (of verootmoedigen, kastijden).” “Het Hebreeuwse woord voor vasten ‘tsoem’
wordt niet gebruikt in relatie tot Jom Kippoer.
Waarom is dat?
In de context van Jom Kippoer wordt ten aanzien van de betekenis van anah geïnterpreteerd dat je je
niet alleen onthoudt van voedsel, maar ook van baden, zalven, het dragen van lederen schoenen en
seksuele relaties (Jad, Sjevitat Asor 1:5). Deze dingen zijn op grond van rabbijnse wetgeving verboden
(Tosafot, Joma 7b) en niet specifiek vanuit instructies die in de Torah worden gevonden.
We weten wat het betekent om te “vasten” (tsoem), maar wat betekent het om je te “verootmoedigen”
(anah)?
Het Hebreeuwse woord “anah” staat ongeveer 79 keer in de TENACH (Oude Testament).

Het wordt voor de eerste keer gebruikt in Genesis 15:13:
Genesis 15:13
Toen zei God (JHWH) tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in
een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken
(anah).
Hier zien we dat “verootmoedigen” synoniem is voor het zijn van een “slaaf” of het geplaatst zijn onder
de autoriteit van iemand anders.
In dat licht, is het niet iets positiefs, omdat het onvrijwillige gebondenheid is. Het is niet hun eigen
verlangen dat ze slaven worden, maar het gevolg van omstandigheden die buiten hen om gaan. Niet uit
vrije wil.
De volgende keer dat het woord wordt gebruikt, heeft het eenzelfde betekenis:
Genesis 16:6
En Abram zei tegen Sarai: Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw
ogen. Toen vernederde (anah) Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte.
Ook hier gaat het over zijn onder de autoriteit van iemand anders … en in dit voorbeeld heeft de meester
het recht om de slaaf te belonen dan wel te straffen.
Exodus 10:3
Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en zeiden tegen hem: Zo zegt de HEERE (JHWH), de
God van de Hebreeën: Hoelang weigert u zich voor Mijn aangezicht te vernederen (anah)? Laat
Mijn volk gaan, zodat zij Mij dienen kunnen.
En ook hier in de betekenis van je stellen onder de autoriteit van iemand anders.
Het kan ook worden gebruikt in de context van een huwelijk, in relatie tot een eed en verbintenis. Houd
dat in gedachten, we komen daar verderop in deze studie op terug.
Numeri 30:13
Elke gelofte en elke verplichting onder ede om zich te verootmoedigen (anah), kan haar man
bekrachtigen of kan haar man verbreken.
Onze Schepper gebruikt het woord ook voor ons… in de betekenis dat we ons vernederen.
Deuteronomium 8:16
…Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou
verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen;
Het is een test, of we Zijn instructies, Zijn Torah, zullen volgen, of niet.
Bijvoorbeeld…
Psalm 119:71

Het is goed voor mij dat ik verdrukt (anah) ben geweest opdat ik Uw verordeningen zou leren.
Psalm 119:75
Ik weet, HEERE (JHWH), dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt
(anah) hebt.
Zie je hoe jezelf verootmoedigen direct in verband wordt gebracht met het volgen van Zijn instructies?
'Anah doen' is een reactie op autoriteit.
In deze voorbeelden is “anah” positief, omdat het hier gaat over jezelf bewust onder de autoriteit van
onze Schepper plaatsen.
Dat is de reden waarom de Torah zich niet focust, of eigenlijk helemaal niet ingaat op vasten in relatie
tot Jom Kippoer. Jom Kippoer is gegeven om ons te bemoedigen en het is een oproep om ons te
verootmoedigen … ons klein te maken voor Hem, in gehoorzaamheid aan Hem. We moeten stoppen met
werken en nadenken over en ons richten op Zijn autoriteit.
Dat betekent het volgende: Alhoewel het altijd belangrijk is om Hem te volgen en gehoorzaam te zijn, is
het volgen van Zijn autoriteit op Jom Kippoer het allerbelangrijkst.
Daarom zijn er veel mensen die geloven dat Jom Kippoer de laatste dag zal zijn om je te bekeren en
berouw te hebben voordat de Dag des Heeren zal beginnen.
Dus, op Jom Kippoer is het van het grootste belang dat we ons op Hem richten en op Zijn wegen … om
ons te verootmoedigen, ons neer te buigen, ons klein te maken … en om alleen Zijn instructies te
volgen, en niet onze eigen wegen.
Maar dan nu de vraag…
Als we ons op Jom Kippoer moeten verootmoedigen, is er dan een special soort gehoorzaamheid die
onze Schepper onder onze aandacht wil brengen op deze dag?
Met andere woorden, geeft JHWH ons duidelijke instructies hoe Hij van ons verwacht dat we ons
verootmoedigen?
We hebben al aangehaald dat JHWH het vasten niet noemt in relatie tot Jom Kippoer … maar Hij noemt
wel meerdere malen een ander soort gehoorzaamheid dat verband houdt met verootmoediging.
Kijk maar hoe vaak Hij ons vertelt dat we moeten rusten, en dat deze gezette tijd (mo’ed) in het
bijzonder, een Sjabbat is.
Leviticus 23:26-27
De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag is de Verzoendag. U moet een
heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen (anah) en de HEERE (JHWH)
een vuuroffer aanbieden ...
Oké … dus we moeten ons dan verootmoedigen … wat houdt dat in?
Leviticus 23:28
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.
Dus in dezelfde gedachtegang staat er vervolgens:
Leviticus 23:29
Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt (anah), moet van zijn
volksgenoten worden afgesneden.
Zie je hoe wel of niet werken op Jom Kippoer verband houdt met jezelf wel of niet verootmoedigen?
Voor het geval we het niet goed hebben begrepen … gaat JHWH verder en zegt het nogmaals in vers 30.
Leviticus 23:30
En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van
zijn volk ombrengen.
Nogmaals, je verootmoedigen (anah) wordt in verband gebracht met niet werken … een Sjabbat.
Maar, voor het geval we het de tweede keer niet hebben gehoord … zegt JHWH het opnieuw in vers 31.
Leviticus 23:31
U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw
woongebieden.
En voor het geval we het drie keer hebben gemist, herhaalt JHWH het voor de vierde keer in vers 32 …
jezelf verootmoedigen op Jom Kippoer, heeft te maken met rusten op de Sjabbat.
Leviticus 23:32
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.
Dus de verootmoediging die JHWH van ons verlangt op Jom Kippoer, is dat het een rustdag moet zijn,
een dag van zelfreflectie, niet persé dat we vasten.
We kunnen ons niet verootmoedigen door te mediteren over Zijn autoriteit als we Zijn autoriteit
ontkennen door druk bezig te zijn met werken en ons te richten op onszelf. Dat is waar het om gaat en
dat is de reden waarom JHWH de nadruk legt op het eerste deel van de betekenis van “anah” op Jom
Kippoer, namelijk ophouden ... stoppen. Nadat we zijn opgehouden en gestopt, kunnen we ons
verootmoedigen door te mediteren over Zijn wegen, ons bekeren waar nodig, en zelfonderzoek doen in
hoeverre ons leven in lijn is met Zijn Torah.
Heb je wel eens nagedacht over de plek die Jom Kippoer heeft op de kalender in relatie tot wat we op
die dag doen en de reden daarvoor?
Jom Kippoer komt tussen het feest van de oproep tot waakzaamheid, Jom Teroea, en het
Loofhuttenfeest, Soekot.
Tussen de klank om wakker te worden en ons verblijf in loofhutten ligt een tijd van zelfreflectie en focus
op onze ongehoorzaamheid en rebellie als lichaam. We moeten rusten, mediteren, en ons focussen. We

moeten ons verootmoedigen onder Zijn autoriteit en ons ervan verzekeren dat we 100% onder Zijn
autoriteit handelen.
Ons mediteren en onze zelfreflectie over onze wandel met JHWH wordt weergegeven in het
Hebreeuwse woord 'anah’ (  ) ענהvertaald als verootmoediging en vernederen.
Verbind Leviticus 23:27 met Mattheus 23:12 ...
Leviticus 23:27
“Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag (Jom Kippoer). U moet een
heiligesamenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen (vernederen) en de HEERE
(JHWH) een vuuroffer aanbieden.
Mattheüs 23:12
En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd
worden.
De etymologie van “anah” wijst op reageren of antwoorden op iemand of iets. Dus wordt het ook
vertaald als beantwoorden of reageren.
Genesis 18:27
Abraham antwoordde (anah) en zei: Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere (JHWH) te
spreken, hoewel ik stof en as ben!
Zie je dat hij hier in zijn reactie de autoriteit van Jahweh erkent, en hij zichzelf vernedert door zich
bewust te worden van zijn positie onder die autoriteit? Er is een aantal vertalingen van dit woord in
zowel de TENACH als het Brit Chadasja.
Antwoorden is reageren op een specifieke toestand of prikkel.
Het idee van je ziel verootmoedigen is stoppen en rekening afleggen aan jezelf.
Paulus draagt ons op om onszelf te onderzoeken in 2 Korintiërs 13:5. Het is een tijd van terugkijken.
2 Korinthe 13:5
Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus
(Jesjoea de Messias) in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.
Zoals we al hebben genoemd, wordt dit woord vanuit de traditie verbonden aan vasten tijdens Jom
Kippoer.
Vasten is soms gekoppeld aan verootmoedigen (Ezra 8:21), maar het is niet de betekenis van het woord.

Ezra 8:21:
Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het
aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze
kleine kinderen en voor al onze bezittingen
Hoewel vasten een soort van verootmoediging is, en soms wordt genoemd in de Bijbel, is het niet de
enige soort verootmoediging of het soort verootmoedigen waarop we ons moeten richten. We zien dat
JHWH hier onze aandacht op vestigt in Jesaja 58 toen het vasten langzamerhand de focus werd van het
verootmoedigen op Jom Kippoer.
Jesaja 58:4-5
Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken
en om goddeloos op de vuist te gaan.
Vast niet zoals heden
als u uw stem wilt laten horen in de hoogte.
Zou dit het vasten zijn dat Ik verkies:
dat de mens zich een dag lang verootmoedigt,
Zie je hoe hij ons terugroept om ons gewoon te verootmoedigen. Onszelf ter aarde werpen.
Jesaja 58:5-7
dat hij zijn hoofd buigt als een riet
en zich neerlegt in rouwgewaad en as?
Noemt u dat vasten
en een dag die de HEERE welgevallig is?
Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
en dat u elk juk breekt?
Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
Vasten (tzoem ( ) )צםis GEEN tijd van zelfanalyse en -reflectie, maar eerder een tijd om op te staan en
de banden los te maken, lasten weg te doen en jukken te verbreken.
Er is natuurlijk niets mis met vasten tijdens deze tijd van het jaar zolang het gaat om het verootmoedigen
van je ziel.
Daarbij is een van de mogelijke varianten van dit woord “anan” ( )ענןdat wordt vertaald als wolken.
Als waterdamp opstijgt uit de aarde en afkoelt, dan is het gevolg daarvan dat er een wolk ontstaat.
Wolken zijn een reactie op het opstijgen van watermoleculen.
Verwant aan dit woord is “aniy” ( )עניof de armen.

Mattheüs 5:3
“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Iemand die wijs is en nederig genoeg is om naar zichzelf te kijken om te zien dat hij een Redder nodig
heeft, iemand groter dan hijzelf, zo iemand verootmoedigt werkelijk zijn ziel.
Jona 3:7 en Nehemia 9:1-3 spreken beide over vasten, maar niet in de context van vernederen of
verootmoedigen.
Begrijp het niet verkeerd, vasten is een soort van verootmoediging, of eigenlijk kan het ertoe leiden.
Psalm 35:13
Maar ik? Waren zij ziek, dan was een rouwgewaad mijn kleding; ik kwelde mijzelf door te
vasten, mijn gebed kwam telkens terug in mijn binnenste.
Maar niet alle verootmoediging is vasten. Vasten kan ons verootmoedigen door ons voortdurend te
herinneren aan onze sterfelijkheid, en dus aan het feit dat wij een Redder nodig hebben van het einde dat
ons is beloofd, de dood.
Dus, het is niet zo dat je op Jom Kippoer niet mag vasten. We willen de gelovigen alleen op het hart
drukken dat het met Jom Kippoer niet om het vasten gaat - als het al over vasten gaat- maar over het
gehoorzamen aan onze Schepper, over onszelf vernederen, en er zeker van zijn dat we rusten op die
belangrijke dag.
Er zijn mensen die Jesaja 58 erbij halen om dat duidelijk te maken.
Het heeft geen zin om met de Sjabbat van Jom Kippoer te vasten, terwijl je anderen voor je laat werken.
Dan sla je de plank volledig mis ten aanzien van deze belangrijke dag.
Jesaja 58:3
Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet, waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet
weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af.
JHWH zegt hier dat ze hun eigen belangen najagen doordat ze anderen voor zich laten werken, terwijl
zij aan het vasten waren. En dan waren ze ook nog verbaasd dat JHWH hun vasten niet erkende. Ze
hadden niet door waar het echt om ging.
Het gaat erom dat je jezelf vernedert in gehoorzaamheid. Ze hadden anderen niet voor zich moeten laten
werken op die bepaalde dag.
JHWH antwoordt als volgt…
Jesaja 58:4-5
Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals
heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies: dat de
mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in
rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de HEERE (JHWH) welgevallig is.

Jesaja 58:13-14
Indien u uw voet van de Sabbatdag terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat
u zelf wilt; (hierboven werd hieraan gerefereerd als anderen voor jou aan het werk zetten), indien u
de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet wordenindien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een
woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van
de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de
HEERE (JHWH) heeft gesproken.
Dus, we concluderen dat we op Jom Kippoer kunnen vasten, en hoewel vasten een vorm is van
verootmoediging, lijkt het er niet op dat onze Schepper wil dat we de nadruk leggen op deze vorm van
verootmoediging. Waar het bij Jom Kippoer om gaat is verootmoediging en ons vernederen, waardoor
we in volle gehoorzaamheid wandelen, waarbij we de nadruk leggen op ons verootmoedigen in een
Sjabbatsrust.
Velen beseffen dat de Jesaja 58 over Jom Kippoer gaat. Ze zullen Jesaja 58 citeren en zeggen: "Kijk,
Jom Kippoer draait helemaal om vasten."
Wat zowel een beetje triest als een beetje komisch is, is dat ze dezelfde fout maken die Jesaja 58
probeert te corrigeren.
Jesaja 58:3 laat duidelijk zien dat de Joden Jom Kippoer zagen als een dag waarop ze moesten vasten.
Dat is de uitleg die ze gaven aan wat het betekent om jezelf te verootmoedigen. Dat is wat velen
tegenwoordig ook doen.
Maar JHWH corrigeert ze in hun beperkte begrip. Hij geeft ons de feitelijke betekenis van wat het
betekent om jezelf op Jom Kippoer te verootmoedigen, als we maar blijven doorlezen. Let vooral op de
verzen 7 en 10.
Jesaja 58:6-10
Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
en dat u elk juk breekt?
Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt,
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad,
en uw herstel snel intreden.
Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan
en de heerlijkheid van de HEERE (JHWH) zal uw achterhoede zijn.
Dan zult u roepen en de HEERE (JHWH)zal antwoorden,
dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.
Als u het juk uit uw midden wegdoet,
het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;
als u uw hart opent voor de hongerigen,
en de verdrukte ziel verzadigt,

dan zal uw licht in de duisternis opgaan,
en uw donkerheid als de middag zijn.
Zie je hoe JHWH hun begrip corrigeert van wat het betekent om jezelf te verootmoedigen op Jom
Kippoer? Vers drie laat inderdaad zien dat de Joden het verootmoedigen van jezelf op Jom Kippoer
interpreteerden als vasten. Maar als we verder lezen, geeft JHWH opheldering over wat het werkelijk
betekent om jezelf te verootmoedigen. JHWH verduidelijkt de Torah voor ons!
Binnen die verduidelijking noemt JHWH zelfs twee keer hongerige mensen, en geeft zelf opdracht om
hen te voeden met brood! Als het vasten op Jom Kippoer zo belangrijk is, waarom zegt JHWH dan dat
we mensen op deze dag brood moeten geven! Mensen voeden op de jaarlijkse vastendag?!? Het is bijna
alsof JHWH ze bespot in hun gebrekkige begrip van wat het betekent om jezelf te verootmoedigen, met
name met betrekking tot wat de bedoeling is van JHWH met Jom Kippoer.
Elk jaar barst de discussie los over dit onderwerp onder de mensen in Hebreeuwse wortels beweging.
Velen vinden deze studie niet leuk. In de aanhoudende dosis ironie die in Jesaja 58 wordt gevonden,
wordt dat ook behandeld. Verbazingwekkend genoeg staat dat onmiddellijk na vers drie, het vers dat
velen graag aanhalen bij het vasten op Jom Kippoer:
Jesaja 58:3-4
Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet,
waarom kwellen wij onze ziel, als U het toch niet weet?
Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens,
en beult u al uw arbeiders af.
Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken
en om goddeloos op de vuist te gaan.
Dus, zoals vers tien zegt, neem je wijzende vinger weg en spreek geen slechte dingen. Geef de
hongerigen te eten tijdens Jom Kippoer. Nodig de daklozen uit. Als je denkt dat Jom Kippoer over
vasten gaat, dan mis je volgens JHWH de essentie ervan. En als je er met anderen ruzie maakt over
dergelijke interpretaties, dan doe je precies wat Jesaja 58 zegt dat je niet moet doen.
Betekent dit dat we niet moeten vasten? Nee, dat is niet wat we zeggen. Zoals we eerder zeiden, is het
prima om te vasten. Maar maak dat niet als jouw gehoorzaamheid aan Jom Kippoer, als jouw focus op
hoe je jezelf kunt verootmoedigen.
Persoonlijk vasten wij met ons gezin op Jom Kippoer. Wij vinden het een goede traditie, maar alleen
als het op een goede manier wordt gebruikt. Maak niet dezelfde fout als degenen die in Jesaja 58
worden genoemd.
Sommigen wijzen op Jeremia 36 als ondersteuning voor Jom Kippoer als vastendag.
Laten we gaan lezen …
Jeremia 36:6
Daarom moet u zelf gaan en uit de rol voorlezen waarop u uit mijn mond de woorden van de
HEERE (JHWH) hebt opgeschreven, ten aanhoren van het volk in het huis van de HEERE
(JHWH) op de vastendag. U moet ze ook voorlezen ten aanhoren van alle Judeeërs die uit hun
steden komen.

Jeremia droeg Baruch op om de mensen het Woord van JHWH voor te lezen op de vastendag. Velen
proberen hiermee enige steun te vinden voor het vasten dat op Jom Kippoer wordt aanbevolen, en
zeggen onmiddellijk: "Zie je wel, hier staat het vasten, en dit vasten moet wel op Jom Kippoer zijn."
Dit wordt gezegd terwijl men even vergeet dat elke profeet die iets toevoegt aan de Torah, volgens
Deuteronomium 13, een valse profeet is. Dus, aangezien de Torah geen vasten op Jom Kippoer
aangeeft, en als Jeremia dat dan wel zou doen, dan voegt hij iets toe aan de Torah. Gelukkig is Jeremia
geen valse profeet. Als we gewoon doorgaan met lezen, zien we dat het vasten plaatsvond in de 9e
maand, en niet op de 10e dag van de 7e maand, ofwel Jom Kippoer.
Laten we het gaan lezen:
Jeremia 36:9-10
Het gebeurde in het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de
negende maand, dat zij een vasten uitriepen voor het aangezicht van de HEERE (JHWH), voor
heel het volk in Jeruzalem en heel het volk dat uit de steden van Juda naar Jeruzalem kwam.
Toen las Baruch uit de boekrol de woorden van Jeremia voor in het huis van de HEERE
(JHWH), in de kamer van Gemarja, de zoon van Safan, de schrijver, in de bovenste voorhof, bij
de ingang van de nieuwe poort van het huis van de HEERE (JHWH), ten aanhoren van heel het
volk.
De 9e maand is duidelijk niet de 7e maand, dus we kunnen niet zeggen dat dit over een vasten gaat voor
Jom Kippoer.
Dan hebben we nog Zacharia 7:5, en daar wordt wel een vasten vermeld in de 7e maand, dus wederom,
zeggen sommigen meteen, “Kijk, hier is een vasten in de 7e maand, en dit vasten moet wel op Jom
Kippoer zijn."
Dus nogmaals, Zacharia kan niets toevoegen aan de Torah, om dezelfde reden die we al in Jeremia
hebben uiteengezet.
Zacharia 7:4-5
Toen kwam het woord van de HEERE (JHWH) aan de legermachten tot mij: Zeg tegen de hele
bevolking van het land en tegen de priesters: Wanneer u deze zeventig jaar gevast en rouw
bedreven hebt in de vijfde en in de zevende maand, hebt u dan werkelijk voor Mij gevast?
Dit vers noemt dus ook een vasten in de vijfde maand. Staat er in de Torah een vasten op de vijfde
maand?
Nee.
Dus Zacharia wijst op een traditie van vasten in de 5e en de 7e maand die 70 jaar lang heeft
plaatsgevonden. Het vasten dat in de zevende maand wordt genoemd, is niet meer een opgedragen
vasten dan het vasten dat Zacharia in de vijfde maand benoemt. Het volstaat om te zeggen dat
Zacharia niet eens zegt dat het vasten in de 7e maand op de 10e dag viel! Er zijn dus duidelijk
verschillende problemen. We kunnen niet zeggen dat Zacharia verwees naar de 10e dag van de 7e
maand zonder iets toe te voegen aan wat er staat geschreven. We zien ook dat Zacharia verwijst naar
de vijfde maand als een vasten, waarvan niemand suggereert dat dit wordt opgedragen in de Torah,

dus hoe kunnen we dan zeggen dat de zevende maand die in dezelfde context wordt genoemd, een
dag is die wel wordt opgedragen in de Torah? Dat kunnen we niet.
Dan hebben we ook nog Joël 2 …
Joël 2:15-16 (NBG)
Blaas de bazuin op Sion,
Heiligt (H6942) een vasten,
roept een plechtige samenkomst bijeen.
Vergadert het volk,
heiligt (H6942) de gemeente,
roept de ouden bijeen,
vergadert de kinderen
en de zuigelingen;
de bruidegom trede uit zijn kamer,
en de bruid uit haar bruidsvertrek.
Deze twee verzen spreken zeker over een vasten in de context van de toekomstige dag des Heeren.
Dit is de dag dat Jesjoea terugkeert en het oordeel over de aarde losbreekt.
Merk op dat er staat om een vasten te “heiligen” (Str H6942). Als het vasten al geheiligd was om op
Jom Kippoer plaats te vinden, dan zouden we niet opnieuw een nieuw vasten hoeven te heiligen. Dat
lijkt misschien een klein punt, maar het is erg belangrijk. De zinsnede "heiligt een vasten" is met een
reden neergezet.
Bovendien, op welke Mo'ed wordt ons opgedragen om op een bazuin te blazen? Is het Jom Kippoer?
Nee. Het is de dag van Bazuinen.
Wanneer we andere verzen lezen over de wederkomst van Jesjoea op de Dag des Heeren, wordt de
nadruk gelegd op het blazen van de bazuinen.
Dus, Joël 2 zou heel goed een vasten kunnen zijn dat plaatsvindt op de Dag van Bazuinen. We
moeten oppassen dat we niet méér in de tekst lezen, en er zeker niet meer uitleg aan geven dan wat er
staat geschreven.
Denk ook eens over een andere kalendrische connectie. De voorjaars-Mo'ediem en de najaarsMo'ediem delen vergelijkbare datums. Het spiegelbeeld van de eerste dag van de maand van het jaar
is Jom Teroea, ofwel de Dag van Bazuinen, exact zes maanden later. De vijftiende dag van de eerste
maand begint het Feest van de Ongezuurde Broden; Exact een half jaar later begint het Feest van
Soekot.
Wat hebben we daar tussenin? Op de tiende dag van de eerste maand moet het Paschalam worden
geïnspecteerd. Zes maanden later zien we dat de tiende dag van de zevende maand Jom Kippoer is, de
dag dat wij geïnspecteerd worden. Een dag waarop we ervoor moeten zorgen dat we onszelf
verootmoedigen onder het gezag van JHWH.
Weet je nog hoe we aanhaalden dat verootmoediging in verband staat met jezelf inspecteren.

Deuteronomium 8:16
Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou
verootmoedigen (anah) en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen;
Hierin zien we dus dat vasten zeker een manier is om jezelf te verootmoedigen op Jom Kippoer, en
het is een traditionele manier van verootmoedigen, die we zowel bij profeten als in het Brit Chadasja
met Jom Kippoer wordt geassocieerd. Is het de enige manier van verootmoediging? Nee. Het is niet
eens het soort verootmoedigen waar JHWH zich echt mee bezig houdt. Dat is de reden waarom
JHWH in de Torah zelfs nooit het vasten op Jom Kippoer aangeeft. Hij verduidelijkt wat Hij verlangt
in Jesaja 58. Hij wil dat wij ons in gehoorzaamheid voor Hem vernederen. Hij wil dat we onszelf
verootmoedigen door de behoeften van andere mensen boven onze eigen behoeften te stellen. Dat is
echt vasten, als we het dienen van onszelf opgeven om anderen te dienen. Dat is waar de Grote
Verzoendag over gaat. We dienen JHWH en plaatsen Hem boven al onze eigen behoeften. We
vernederen onszelf voor Hem. We bekeren ons en volgen Hem. Op deze vastendag geven we brood
aan hongerigen en nodigen we de daklozen uit. We geven op wat ons lichaam nodig heeft om er
anderen mee te dienen. We offeren onszelf op zodat anderen gezegend kunnen worden. Ja, we
kunnen vasten als een vorm van verootmoedigen, maar het betekent niets zonder te doen wat het voor
JHWH werkelijk betekent om onszelf te verootmoedigen.

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te 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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